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        དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ 
པ། 

 
༡༌༌༌༧༥ 

 
༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ།  

 
༧༦༌༌༌༡༠༩ 

༣ སངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ། ༡༡༠༌༌༌༡༡༠ 
༤ མུ་མཐུད་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ།  ༡༡༡༌༌༌༡༣༡ 
 
༥ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ།  

 
༡༣༢༌༌༌༡༩༣ 

༦ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ། ༡༩༤༌༌༌༡༩༤ 
༧ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་། ༡༩༥༌༌༌༡༩༦ 
 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མ་མཐུད་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་། 

 
༡༩༧༌༌༌༢༠༦ 

༩ ཁྲྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༤༩ པ། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། 

༢༠༧༌༌༌༢༠༧ 

༡༠ གོང་གསལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པའྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ། ༢༠༨༌༌༌༢༠༨ 
༡༡ ཁྲྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསྐྱར་བཅསོ་སུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་པ། ཡྱིག་

ཆ་ཨང་ ༥༠ པའྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ། 
༢༠༩༌༌༌༢༡༣ 

༡༢ ཁྲྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ པའྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ། ༢༡༤༌༌༌༢༡༤ 
༡༣ ཁྲྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པའྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ།  ༢༡༥༌༌༌༢༡༧ 
༡༤ ཁྲྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པའྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ། ༢༡༨༌༌༌༢༡༨ 
༡༥ གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གསུ་འདུད་ཀྱི་རྲེས་དྲན་གྲསོ་ཆདོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༥ པ། ༢༡༩༌༌༌༢༢༠ 
༡༦ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པ། ༢༢༡༌༌༌༢༢༤ 
༡༧ ལས་དནོ་འཕ་ོསྐྱངོ་དགསོ་རྱིགས། ༢༢༥༌༌༌༢༢༨ 
༡༨ ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སནོ། ༢༢༩༌༌༌༢༢༩ 
༡༩ ཚགོས་འདུ་མཇུག་བསམོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་གཏམ་བཤད། ༢༣༠༌༌༌༢༣༠ 
༢༠ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གྲོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་བཅུ་པ་གྲོལ་བའྱི་གསལ་བསགས། ༢༣༡༌༌༌༢༣༡ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ 
ལས་ཉྱིན་བཅུ་གཉྱིས་པ། རེས་གཟའ་སེན་པའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། 
ལས་རྱིམ་དང་པ།ོ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཅུ་པའྱི་སྙན་ཐ་ོམུ་མཐུད་སྙན་སོན་གནང་མཁན། མང་ཚོགས་
རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

༄༅། ། བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པས་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་
ཚགོས་ཆུང་སྐབས་༩ པའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་། དརེ་འཛནི་སངོ་གྱིས་མཇུག་སངོ་ཇྱི་བྱས། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་ 

འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༡༧ གཙསོ་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་ 
འཇུག་གྱིས་རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་དང་། དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་ 

འགྱིགས་པ། ད་དུང་ཡང་མ་འགྱིགས་པ་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་དང་། ས་ེཚན་ 
ས་ོས་ོནས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་བཅས་ཀྱི་ 

གྲུབ་དནོ་རྒྱབ་གཉརེ་སྙན་ཐ།ོ  
 

༼དམྱིགས་བསལ་ས་ེཚན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག༽  
 

༡༽ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དང་། ངསེ་ཅན་འག་ོགོན། རྒྱུན་གོན།  
དམྱིགས་བསལ་བཅས་ཀྱི་ཕགོས་བསམོས་མ་དངུལ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༡༧ 

༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨༢ 
༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༥ 

 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༥། ལས་ཤག་བག་ོའགེམ་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༥་༡། གཏན་འབེབས་ར་འཛནི་ཡྱིག་
ཆ་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༥་༢། དུས་ཚོད་ཕྱིར་བཤྱིག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་མ་གནང་གོང་གྱི་སྙན་ཐོར་
བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༥་༤། ནང་གསེས་རྱིས་སྙན་ཨང་ ༥་༤་༡། དང་ ༥་༤་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
གྱི་རྒྱབ་ལངོས་འགེལ་བརདོ་དང་ང་ོསོང་ང་ོབ་ོགཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐརོ། ༥་༦། ལ་ོཁམས་ས་ོསོའ་ིའག་ོགོན་ལ་ོརང་
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བཀག་ནང་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ནང་གསལ་མྱིན་ཡང་ཁ་དབང་སྤུས་
གཟྱིགས་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༥་༨། ནང་གསེས་ ༥་༨་༡། དང་ ༥་༨་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ནང་གསལ་རྱིས་འགོའ་ི
འགེལ་བརོད་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༥་༡༠། ལས་ཤག་བག་ོའགེམ་དུས་ཐགོ་རྱིས་སོད་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༥་༡༢། 
ཆང་རག་འགོ་གོན་གཞུང་གོན་ཁོངས་ཚུད་མྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་ཁ་གསལ་མེད་སྐོར། ༥་༡༣། ཁང་གླར་ཁང་ཁྲལ་
གཅོག་ཆ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༡༥། ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ག་ཚོད་ཐོབ་མྱིན་གསལ་ཁ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་
༡༧། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་རྱིས་འགོའ་ིའགེལ་བརོད་དང་མ་མཐུན་པའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༥་༡༨། ཞབས་ལ་ོ༥ ཧྱིལ་
པོ་མ་ལོན་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་བགེས་ཤག་དོད་ཐོབ་མྱིན་སྱིག་གཞྱི་གསལ་ཁ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༡༩། སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོབགེས་གཞོན་གཉྱིས་དང་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པར་ལས་ཤག་ཐོབ་མྱིན་སྱིག་གཞྱིར་མ་གསལ་བའྱི་
སྐོར། ༥་༢༠་༡། ངསེ་མདེ་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འག་ོགོན་མ་བཏང་བའྱི་སྐརོ།  

༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༩། ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཕོགས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༥་༣། ར་འཛནི་ཡྱིག་
ཆ་བང་རྱིམ་བཞྱིན་བསར་བཅོས་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༥་༩། བྱུང་འཛནི་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༥་༡༦། བཀའ་
ཤག་གྱི་ཕྱིར་བཤྱིག་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་ཉསེ་ཆད་སྒྲུབ་འཇལ་དགསོ་སྐོར།  

༡་ང༽  རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༢། ལས་ཤག་བགོ་འགེམ་སྱིག་མཐུན་ལྟར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༤་༢་༣། ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་
འཁྲལོ་ཞུ་ཕགོས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༤་༢་༦། གཏན་འབེབས་ར་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ། 
༤་༢་༧། དུས་ཚོད་ཕྱིར་བཤྱིག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་མ་གནང་གོང་གྱི་སྙན་ཐོར་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་
བའྱི་སྐོར། ༤་༢་༨་༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་འགེལ་བརོད་དང་ང་ོསོང་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། 
༤་༢་༩། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༤་༢་༡༠། ལ་ོཁམས་ས་ོསོའ་ིའག་ོགོན་ལ་ོརང་
བཀག་ནང་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༤་༢་༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ནང་གསལ་མྱིན་ཡང་ཁ་དབང་སྤུས་
གཟྱིགས་ཞུས་སྐརོ། ༤་༢་༡༢་༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ནང་གསལ་རྱིས་འགོའ་ིའགེལ་བརདོ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་
སྐོར། ༤་༢་༡༣། བྱུང་འཛནི་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༤་༢་༡༤། ལས་ཤག་བག་ོའགེམ་དུས་ཐགོ་རྱིས་སདོ་མ་
ཐུབ་པའྱི་སྐརོ། ༤་༢་༡༦། ཆང་རག་འག་ོགོན་གཞུང་གོན་ཁངོས་ཚུད་མྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དནོ་ཁང་ཁ་གསལ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། 
༤་༢་༡༧། ཁང་གླར་ཁང་ཁྲལ་གཅོག་ཆ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༤་༢་༡༨་༣། ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ག་ཚོད་
ཐབོ་མྱིན་གསལ་ཁ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༤་༢་༡༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་རྱིས་འགོའ་ིའགེལ་བརདོ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་
འག་ོགོན་སྐོར། ༤་༢་༢༠། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོབགེས་གཞོན་གཉྱིས་དང་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པར་ལས་ཤག་འཐོབ་
མྱིན་སྱིག་གཞྱིར་མ་གསལ་བའྱི་སྐོར། ༤་༢་༢༡་༡། ངེས་མེད་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འག་ོགོན་
མ་བཏང་བའྱི་སྐརོ། ༥་༡། ལས་ཤག་གཅྱིག་ལས་བྱདེ་གཉྱིས་ལ་བག་ོའགེམ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༥་༢། བགེས་ཡོལ་ཐནོ་ཟྱིན་ཡང་ལས་ཤག་རྱིས་འབུལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༣། ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་མ་ཞུས་
གོང་ལས་ཤག་བགོ་འགེམ་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༥་༤་༡། ནང་སྱིད་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ནས་ལས་ཤག་དུས་ཐོག་
བག་ོའགེམ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༤་༢། གངས་ཅན་ཁང་གསར་བཞུགས་ཤག་ས་ོརྟགས་ཨང་༢ པ་ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་
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སོང་པ་བཞག་པའྱི་སྐོར། ༥་༦། བགེས་ཡོལ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཆོད་གན་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་སྐོར། ༥་༧་༡། 
Stay Visa ཕར་འགངས་ཆེད་སོར་ ༡༢,༥༨༠་༠༠ འག་ོགོན་བཏང་བའྱི་སྐརོ། ༥་༧་༢། བགེས་ཡོལ་འཁྱུར་ཏ་ེལ་ོ
༦ ཙམ་གྱི་རསེ་ལམ་གོན་ཞུ་སོད་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༥་༨། ཆོད་གན་ལས་བྱེད་ཡྱིན་མུས་ཁྱད་ལས་པར་བསྐ་ོབཞག་
གནང་བའྱི་སྐོར། ༥་༩། ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་བཏང་བར་ཐད་ཀར་དོན་ཁང་ལ་བཀོད་སྱིག་གནང་བའྱི་སྐོར། ༥་༡༠། 
བཀའ་ཤག་ནས་ཆདོ་གན་ལས་བྱདེ་ཀྱི་ལས་ཡུལ་འདེམས་ལྷན་ལྟར་བསྐ་ོགཞག་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༥་༡༡། སྱིག་
གསལ་ལྟར་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱི་ལ་ོའཁརོ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༡༢། ད་ེསའྱི་གོས་
འདྱི་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་རེས་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ཐོག་བསྐ་ོགཞག་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༥་༡༣་༡། 
ཁྲྱིམས་རོད་པའྱི་གླ་འབབ་སོར་ ༧༥,༠༠༠་༠༠ ལས་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཕྱི་མ་ཞུས་བའྱི་སྐོར། ༥་༡༣་༢། འཛིན་
ཆས་གསར་ཉའོ་ིའབབ་སོར་ ༩༩༠,༠༠༠་༠༠ ལ་ཁྲལ་གཅོག་འཕྱི་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༥་༡༤་༡། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤་་་
༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ བཅས་ཀྱི་འགོ་གོན་སུད་སོར་ ༩,༤༧༨་༤༩ རྱིས་ལོ་༢༠༡༦་་༡༧ ནང་ཁྱེར་བའྱི་སྐོར། ༥་༡༤་
༢། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༦ འག་ོགོན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་༡༧ ནང་ཁྱེར་བའྱི་སྐོར། ༥་༡༨། འག་ོསོང་སོན་བཏང་བཀའ་
ཁྲོལ་རསེ་ཞུའྱི་སྐོར། ༥་༡༩་༡། རྱིལ་སོར་ ༡,༡༢༩་༣༣ སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༥་༡༩་༢། 
ཡུལ་སོར་ ༥༧༠་༠༠ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༥་༢༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ནང་མ་
གསལ་བའྱི་འཕྲུལ་ཆས་མཁ་ོསྒྲུབ་སྐརོ། ༥་༢༢། རུ་སོག་དནོ་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་ཚའོྱི་སེར་ཁྲལ་ཕུལ་བའྱི་དན་རྟགས་
ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༥་༢༤། ས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་དུས་ཡུན་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་
སྐོར། ༥་༢༥། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོད་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༥་༢༦། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཞུགས་ཤག་གསར་རྒྱག་སྐོར། ༥་༢༧། ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་འགྱུར་རྟེན་མ་དངུལ་
གཅོག་ཆ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༢༨། མཆོད་རྟེན་གསར་བཞེངས་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༥་༢༩། སོན་
རྱིས་བཏང་འཛིན་ལག་དེབ་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༥་༣༡། བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་དགོས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ 
གོས་ཚོགས་ནས་གནང་བའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་ལྷག་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༦ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༡། དནོ་ཁང་ལས་བྱདེ་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དདོ་གུན་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༥ ཕྱིར་བསྡུ་
དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༤་༢་༤། ལས་གཞྱི་ཚུལ་བཞྱིན་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་ཡདོ་མདེ་ཤེས་རྟགོས་དཀའ་བ་ཆགས་ཡདོ་པའྱི་
སྐོར། ༤་༢་༥། དགོས་དངུལ་འཕོས་ལྷག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་བསད་སྐོར། ༤་༢་༡༥། རང་ཚོགས་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་
ནས་རྒྱུན་གོན་འག་ོགོན་དོད་ལྟར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༤་༢་༡༨་༠། སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོན་ཐོག་ཁྲལ་མ་
ཕུལ་བ་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུ་དགོས་སྐོར། ༤་༢་༡༨་༡། ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ཚོའྱི་ཡོང་
འབབ་ཁྲལ་སྐོར། ༤་༢་༡༨་༢། ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་ཡོང་འབབ་ཐོག་ཁྲལ་མ་
ཕུལ་བའྱི་སྐརོ། ༤་༢་༡༨་༤། བཀའ་ཤག་གྱི་ཕྱིར་བཤྱིག་བཀའ་འཁྲལོ་ལྟར་ཉསེ་ཆད་སྒྲུབ་འཇལ་དགསོ་སྐརོ། ༥་༥། 
རྒས་ཡོལ་ཟྱིན་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པར་རྒས་ཕགོས་སདོ་ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  

༥་༡༥། ལས་ཡུལ་ས་གནས་སུ་འབྱོར་རེས་ནང་མྱིའྱི་འགོ་གོན་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༥་༡༦། ཁ་དཔར་ཏར་འཕྱིན་རྱིས་
ཁོངས་ Modem གསར་ཉ་ོཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༡༧། གནམ་བསོད་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༢༡། ཕྱི་
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རྒྱལ་ཁང་གླ་དང་ཁང་དདོ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༣ ཕྱིར་བསྡུ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༥་༣༠། ལས་བྱདེ་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་
གནས་རྱིམ་གང་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་ཁ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༣༢། རྱིས་ལོ་༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ Bridge Account 

བྱིས་ཉར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༣༣། སོན་རྱིས་སེ་ཚན་དང་དོན་ཁང་དབར་ Balance Confirmation མ་
བཞེས་པའྱི་སྐརོ།  

༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༡། དོན་ཁང་ལས་བྱེད་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་གུན་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༥ ཕྱིར་བསྡུ་
དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༤་༢་༤། ལས་གཞྱི་ཚུལ་བཞྱིན་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་ཡདོ་མདེ་ཤེས་རྟགོས་དཀའ་བ་ཆགས་ཡདོ་པའྱི་
སྐོར། ༤་༢་༡༨་༡། ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ཚའོྱི་ཡོང་འབབ་ཁྲལ་སྐོར། ༤་༢་༡༨་༢། ལྷ་ོ
ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་ཡོང་འབབ་ཐོག་ཁྲལ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར ། ༤་༢་༡༨་༤། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ཕྱིར་བཤྱིག་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་ཉེས་ཆད་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་སྐོར། ༥་༥། རྒས་ཡོལ་ཟྱིན་པའྱི་མཛད་
གཙ་ོརྣམ་པར་རྒས་ཕོགས་སོད་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༥་༡༥། ལས་ཡུལ་ས་གནས་སུ་འབྱོར་རེས་
ནང་མྱིའྱི་འག་ོགོན་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༥་༡༦། ཁ་དཔར་ཏར་འཕྱིན་རྱིས་ཁོངས་ Modem གསར་ཉ་ོཞུས་པའྱི་སྐོར། 
༥་༡༧། གནམ་བསོད་བཀའ་འཁྲལོ་མ་ཞུ་པའྱི་སྐརོ། ༥་༣༠། ལས་བྱདེ་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་གནས་རྱིམ་གང་
ཡྱིན་མྱིན་གསལ་ཁ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༣༣། སོན་རྱིས་སེ་ཚན་དང་དོན་ཁང་དབར་ Balance Confirmation 
མ་བཞསེ་པའྱི་སྐརོ།  

༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༥། དགསོ་དངུལ་འཕསོ་ལྷག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་བསད་ཐད། ཕྱིར་བསྡུ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་

རྟགས་ 
རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དང། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༡༥། རང་ཚགོས་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ནས་རྒྱུན་གནོ་འག་ོགོན་དདོ་ལྟར་ཞུས་པའྱི་ཐད། ཧར་
པ་ 

སྤུར་རང་ཚགོས་ཀྱི་ཇ་རྱིན་ཁག་གསུམ་གྱི་བྱུང་འཛནི་ས་འག་ོལས་ཁུངས་ནས་བསྡུ་ལེན་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་ཞྱིབ་ལ་
མྱིག་ 

སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༡༨་༠། སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དནོ་ཐགོ་ཁྲལ་མ་ཕུལ་བ་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུ་དགོས་

ཐད།  
རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཉསེ་ཆད་མཚནོ་བྱདེ་དུ་ཕྱིར་བསྡུ་དགསོ་པ་མངནོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ 
གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༢༡། ཕྱི་རྒྱལ་ཁང་གླ་དང་ཁང་དོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༣ ཕྱིར་བསྡུ་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། ཆོད་གན་དྲུང་
ཟུར་ 

Danniel Sarmento རད་གཅོད་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགསོ།  
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༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༢༣། སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་དངོས་ཟོག་མྱིག་སོན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
རསེ་ 

མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ལ་ཅ་དངསོ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༣༢། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ ནང་ Bridge Account བྱིས་ཉར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་

ལམ་ 
སནོ་ལྟར་ Bridge Account ངསེ་པར་བཟ་ོཐུབ་པ་དགསོ།  

 
༢༽ ཆསེ་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡  
༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༣༽ སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢ སདོ་བསད་སྐརོ།  
༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

  
༤༽ ལས་བྱེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
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༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༤༌ཇ༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༌༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༌ཇ༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༌༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

 
༼ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།༽ 

 
༥༽ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༦ 
༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོབ་ཡནོ་དང་འཚ་ོསནོ་གནང་བར་ས་རྟགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབྱོར་བའྱི་སྐོར། ༣་
༤། མ་དངུལ་གནས་སངས་ཞན་པའྱི་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  

༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཐོབ་གསེང་དངུལ་བསྒྱུར་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། ༣་༡། མཆོད་རྟེན་གསར་བཞེངས་ལས་འཆར་
དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  

༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོབ་ཡོན་དང་འཚ་ོསོན་གནང་བར་ས་རྟགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབྱོར་བའྱི་སྐོར། ༡་
༢་༤། མཆོད་རྟེན་གསར་བཞེངས་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། སོབ་ཡོན་སོར་ ༡༡,༧༠༠་༠༠ འཕར་
མ་ཞུ་སདོ་བྱས་པ་ཕྱིར་བསྡུ་དགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོབ་ཡོན་དང་འཚ་ོསོན་གནང་བར་ས་རྟགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབྱོར་བའྱི་སྐོར། ༡་
༢་༣། གུ་རུའྱི་སྐུ་བརྙན་དང་འབལེ་བའྱི་ས་འདནོ་ཐ་ོགཞུང་ཏག་ཏག་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། སོབ་ཡོན་དང་འཚ་ོསནོ་
གནང་བར་ས་རྟགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་འབྱོར་བསད་སྐོར། ༣་༡། སོར་ ༡༧༠,༥༩༩་༢༥ འབབ་ཀྱི་ལ་ོམཇུག་
ཟོག་ལྷག་ལོ་བསྟུད་མར་འབོར་འཁུར་སྐོར། ༣་༢། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོན་གནང་བར་ས་རྟགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་
འཛནི་འབྱརོ་བསད་སྐརོ།  
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༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོབ་ཡོན་དང་འཚ་ོསནོ་གནང་བར་ས་རྟགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛནི་མ་འབྱོར་བའྱི་སྐརོ། ༡་
༢་༣། གུ་རུའྱི་སྐུ་བརྙན་དང་འབེལ་བའྱི་ས་འདོན་ཐ་ོགཞུང་ཏག་ཏག་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། སོར་ ༡༧༠,༥༩༩་༢༥ 
འབབ་ཀྱི་ལ་ོམཇུག་ཟོག་ལྷག་ལ་ོབསྟུད་མར་འབོར་འཁུར་སྐརོ།  

༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོན་གནང་བར་ས་རྟགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་འབྱོར་བསད་ཐད། 

བྱུང་འཛིན་འབྱོར་ཟྱིན་པ་ཁག་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང་། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོན་ཡནོ་དང་འཚ་ོསནོ་གནང་བར་ས་རྟགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛནི་འབྱརོ་བསད་ཐད། སནོ་
གནད་འདྱི་བཞྱིན་ལ་ོབསྟུད་མར་ཡོང་བཞྱིན་འདུག་ན། འཛནི་སོང་དང་འགན་འཁྲྱིའྱི་ལས་བྱེད་ནས་ད་ེམུར་མ་
བཞག་པར་ག་ོབསྡུར་གྱིས་གནང་ཕགོས་ཞྱིག་ངསེ་པར་དགོས།  

༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་ འདུ་
འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ 
༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥་ཇ་༥༽  རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
 

༦༽ བདོ་ཀྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༤ 
༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༣། ཚན་རྱིག་སེ་ཚན་གྱི་ཕོགས་
བསདོ་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་གསེས་ ཀ༽ ཁ༽ ང༽ སྐོར། ༡་༡་༤། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་སྐོར། 
༡་༡་༥། ཕགོས་མེད་གུང་གསེང་ཞུ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༡་༡་༦། ལས་བྱདེ་ལས་གནས་ནས་ར་
དགོངས་ཟྱིན་ཡང་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༨། དངུལ་ཁང་རྱིས་ས་ེབེད་མེད་ལུས་
པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། དཔ་ེདབེ་ཚོང་བསྒྱུར་ཐགོ་ཆག་ཡང་གནང་ཕགོས་གཅྱིག་མཚུངས་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༦་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ལས་ཤག་གྱི་གློག་རྱིན་གཞུང་གོན་ནས་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༧། སོབ་ཕྲུག་གཏའ་འཇོག་
སདོ་བསད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་ཐ་ོགཞུང་དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༣། ལ་ོམཇུག་ཟོག་ལྷག་གངས་བཤེར་གནང་དགསོ་སྐོར།  
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༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ལས་ཤག་གྱི་གློག་རྱིན་གཞུང་གོན་ནས་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༧། སོབ་ཕྲུག་གཏའ་འཇོག་
སདོ་བསད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་ཐ་ོགཞུང་དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༣། ལ་ོམཇུག་ཟོག་ལྷག་གངས་བཤེར་གནང་དགསོ་སྐོར།  

༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༣། ག༽ འགྱིམས་འགྲུལ་འག་ོགོན་རྱིས་འཁུར་སྐབས་སྣུམ་འཁོར་ཐོབ་འཛིན་ང་ོམ་མཉམ་

སྦྱར་དགོས་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་གནང་ལྟར་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  

༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལས་ཤག་སོང་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཁང་དོད་ཕུལ་བའྱི་ཐད། ལས་བྱེད་ལ་ཁང་དོད་སད་ནས་
ལས་ཤག་བདེ་མདེ་བཞག་ན་འགྱིག་མྱིན་ལ་སངོ་གང་མྱུར་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༧༽ བདོ་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༦ 
༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རང་བཞྱིན་བུད་པའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། གུང་སེང་ཞུས་བསྩལ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་
གནས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སྦྱྱིན་བདག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་གསལ་བཞྱིན་རོགས་དངུལ་བག་ོའགེམས་མ་གནང་
བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཟུར་ཕོགས་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སོན་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། གསོལ་ཕོགས་
ས་འདོན་ཞུ་སོད་སྐོར། ༣་༦། སོང་ཁྲ་དང་བྱུང་འཛིན་སེང་འགན་འཛིན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མཚན་རྟགས་མེད་པའྱི་
སྐོར། ༣་༧། ཞ་ོསོན་འཁྲབ་སོན་གྱི་འཛནི་ཤོག་ (Ticket) རྱིས་ཆད་སོར་ ༡༥,༧༠༠་ ༠༠ ཐནོ་པ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགོས་སྐོར། ༣་༡༠། ཚན་པ་ཁག་གྱི་ཚོང་འབབ་རྱིས་ཁང་དུ་དུས་ཐོག་རྱིས་འབུལ་མ་ཞུས་པར་གསོལ་ཕོགས་
མཉམ་བཅོས་སྱིག་གནང་བའྱི་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་
སྐོར། 

༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ཐོབ་གསེང་དངུལ་སྒྱུར་ས་འདོན་ཞུ་སོད་སྐོར། ༣་༥། ལམ་གོན་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕོགས་
ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༨། ཡ་ོཆས་གཡར་གླ་དང་འཁྲབ་སོན་གླ་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་
ཡྱིག་ཐགོ་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། ཡ་ོཆས་དང་འཁྲབ་སོན་གླ་འབབ་གཏན་འབེབས་ཡྱིག་ཐགོ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༨། ཚན་པ་
ཁག་གྱི་ཚོང་འབབ་དུས་ཐོག་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་གྱི་འཚེམ་ཁང་ཟོག་ལྷག་
ཁངོས་ work in progress རྱིས་སནོ་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  
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༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༩ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚོང་བཅོལ་བཞག་ཡུལ་ནས་བྱུང་འཛིན་དང་ཚོང་དངུལ་རྱིས་ཞུ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༢། 
འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། དངོས་ཟགོ་ཁག་ཅྱིག་བེད་མེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༤། ཕྱི་རྒྱལ་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་སོར་ ༤,༤༩༩་༠༠ སྐོར། ༡་༢་༥། གསོལ་ཕོགས་ས་འདོན་ཞུ་
སོད་སྐོར། ༡་༢་༦། ལམ་གོན་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕོགས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། སོད་ཡོང་རྙྱིང་པ་
ཁག་རྱིས་གཙང་བཟ་ོགལ་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་ཟགོ་གྱི་མ་གནས་བཀོད་ནརོ་ཤོར་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ལོ་
མང་སོང་བའྱི་དངསོ་ཟགོ་རྙྱིང་གས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ལམ་གོན་ཟུར་ཕགོས་ཞུ་ཕོགས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  
༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༠ 
༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚོང་བཅོལ་བཞག་ཡུལ་ནས་བྱུང་འཛིན་དང་ཚོང་དངུལ་རྱིས་ཞུ་དགོས་ཐད། རྱིས་

གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང་། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐད། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པར་འབེལ་
ལམ་གྱིས་ངསེ་པར་རྱིས་བཅོས་ཐུབ་པ་དགོས།  

༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། དངསོ་ཟགོ་ཁག་ཅྱིག་བེད་མེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལྟར་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་བཅོས་ཐུབ་པ་བཟ་ོདགསོ།  

༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཕྱི་རྒྱལ་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་སོར་༤,༤༩༩་༠༠ ཐད། རྒྱ་གར་ཆེས་
མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པར་འབལེ་ལམ་གྱིས་ངསེ་པར་རྱིས་བཅོས་ཐུབ་པ་བཟ་ོདགསོ།  

༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། གསོལ་ཕོགས་ས་འདོན་ཞུ་སོད་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་
ལམ་ལྟར་གཏན་འབེབས་ཞུ་ཐུབ་མེད་ཀང་གང་མགོགས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་
སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། སདོ་ཡོང་རྙྱིང་པ་ཁག་རྱིས་གཙང་བཟ་ོགལ་ཐད། འགན་ལྷན་དང་འཛནི་སོང་ནས་འགན་
ཆ་ེབཞེས་ཀྱིས་སོད་ཡངོ་རྙྱིང་པ་ཁག་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོཐུབ་པ་དགསོ།  

༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་ཟོག་གྱི་མ་གནས་བཀོད་ནོར་ཤོར་བའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་
འདེབས་སུ་རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༩་་་༢༠ ནང་བཅོས་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  

༧་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ལ་ོམང་སོང་བའྱི་དངོས་ཟགོ་རྙྱིང་གས་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་
ཆུང་ནས་སྙན་ཐ་ོའབྱརོ་མཚམས། སྙན་དནོ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༨༽ ནརོ་གླྱིང་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་སངོ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥༧ 
༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢༥ 

 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། བཟ་ོརྱིག་ངསེ་སོན་པ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སྣུམ་འཁོར་སངས་འཛིན་བྱུང་མེད་
པ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༡༡། སོར་ ༢༧,༠༣༠་༠༠ ཚོང་ཁྲལ་ཉེས་ཆད་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༢། 
ལེགས་གསོལ་སོར་༥༠,༠༠༠་༠༠ སྱིག་མཐུན་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༦། ར་དགོངས་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་
བཞྱིན་ལག་ལྟར་མ་གནང་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༨། རྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ིའགོ་གོན་རྱིས་ལོ་རང་བཀག་ནང་རྱིས་འཁུར་མ་
ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༩། ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཁག་བཟོ་བཅོས་དང་བདག་གཅེས་རྱིས་འགོར་རྱིས་
འཁུར་སྐརོ། ༡་༢་༢༡། སྨན་བཅསོ་སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏ་ེསྨན་བཅསོ་ཞུས་འཁྲལོ་བྱས་པའྱི་སྐརོ།  

༡་༢་༢༣། ཁ༽ ལས་བྱེད་ར་དགོངས་ཞུས་བསྩལ་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སོན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༦། འག་ོགོན་རྱིས་
ལ་ོརང་བཀག་ནང་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣༠། ལས་བྱེད་ར་དགོངས་སོང་ཟྱིན་པ་ལ་གསོལ་ཕོགས་
དང་མཚན་དོད་ཞུ་སོད་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣༡། གནམ་སོད་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣༣། ལས་བྱེད་
འཕ་ོའགྱུར་སྐབས་རྱིས་སོད་རྱིས་ལནེ་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣༤། བུ་བཅོལ་ཁང་ཨར་རྒྱག་སྐོར།  

༡་༢་༣༥། སྣུམ་འཁོར་བདག་གཅེས་དང་སངས་འཛིན་ཚུལ་མཐུན་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣༦། སོར་ 
༧༩༤,༠༠༠་༠༠ ལོག་རྔན་སད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣༧། ཨར་རྒྱག་དང་འབེལ་བའྱི་སནོ་གནད་སྐོར། ༡་༢་༣༩། ལས་
བྱེད་འཕ་ོའགྱུར་སྐབས་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤༠། ཟ་ཁང་གྱི་བཟའ་བཅའྱི་ཟོག་དང་འབེལ་
བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤༢། ལས་ཤག་གྱི་གློག་རྱིན་གཞུང་དངུལ་ནས་བཏང་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། གུང་སེང་འཕར་ཐོལ་ལ་
སྱིག་མཐུན་ཉསེ་ཆད་བཏང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བཞེས་ལག་དོད་བསྡུ་ཕོགས་སྐོར། ༣་༤། མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་
གླའྱི་ཡོང་འབབ་ཐོག་ཆག་ཡང་གནང་ཕོགས་ཐད་སྱིག་གཞྱི་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། ནང་ཁྱྱིམ་ར་ོབཞུན་རླངས་རྫས་ 
(Domestic Gas) བེད་སདོ་བྱས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། ལས་བྱདེ་བསྐ་ོབཞག་ཡྱི་ག་ེདུས་ཐགོ་མ་འབྱརོ་བའྱི་སྐརོ།  

༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༦ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོར་འབུམ་ ༡༡་༦༠ ལྷག་གྱི་དངསོ་ཟོག་ཚོང་བཅོལ་དུ་བཞག་ཡོད་པའྱི་སོན་གནད་སྐོར། 
༡་༢་༢། གཞུང་དངུལ་ཕནོ་ཆ་ེསེར་སདོ་བྱས་པའྱི་སནོ་གནད་སྐརོ། ༡་༢་༣། ཟགོ་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སནོ་གནད་སྐརོ། ༡་
༢་༥། ཟགོ་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སནོ་གནད་སྐརོ། ༡་༢་༧། ཁྱབ་ཁངོས་ས་ེཚན་ཁག་ནས་ཟགོ་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡་༢་༨། སྨན་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་སོར་ ༤༢,༢༤༧་༩༥ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༤། ཕགོས་སདོ་ཟུར་ཕགོས་སྱིག་གཞྱིའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༡༥། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རྱིས་བསུབ་བཏང་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༠། སོར་ ༧,༠༤༥་༠༠ 
འཕར་སོང་ཕྱིར་བསྡུ་དགསོ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༢། སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏ་ེཟུར་ཕགོས་ཞུ་སདོ་བྱས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་
༢༤། ལས་ཤག་བག་ོའགེམས་དང་ཁང་གླ་སོད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གསར་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༩། ངེས་
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ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣༨། ར་དགོངས་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་
བཞྱིན་ལག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། གོས་འཁྲུ་ཁང་ (Laundry) དུས་འཕར་གླ་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། 
༣་༩། ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་བསྐོ་བཞག་དང་གནས་ས་ོཡྱི་གེ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། ལས་མྱི་ནས་ཕོགས་ཐོབ་
བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཟགོ་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སནོ་གནད་སྐརོ། ༡་༢་༥། ཟགོ་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སནོ་གནད་སྐརོ།  
༡་༢་༡༥། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རྱིས་བསུབ་བཏང་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༠། སོར་ ༧,༠༤༥་༠༠ འཕར་
སོང་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༤། ལས་ཤག་བག་ོའགེམས་དང་ཁང་གླ་སོད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གསར་
བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། གོས་འཁྲུ་ཁང་ (Laundry) དུས་འཕར་གླ་ཆ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  

༣་༩། ལས་བྱདེ་དང་ལས་མྱི་བསྐ་ོབཞག་དང་གནས་ས་ོཡྱི་ག་ེམེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡༠། ལས་མྱི་ནས་ཕོགས་ཐབོ་བརྒྱ་
ཆ་གཅགོ་འཐནེ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༨་ཇ༽  མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢༤ 
༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོར་འབུམ་ ༡༡་༦༠ ལྷག་གྱི་དངསོ་ཟགོ་ཚོང་བཅལོ་དུ་བཞག་ཡོད་པའྱི་སནོ་གནད་ཐད།  

རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕསོ་སརོ་ ༡༣༧,༧༥༧་༤༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆ་ེསེར་སོད་བྱས་པའྱི་སོན་གནད་ཐད། སོལ་མ་སབས་ལགས་ནས་

ཕྱི་ 
རྒྱལ་བ་ Ilonka Harezi ནས་ཟོག་ལྷག་དངུལ་བསྒྱུར་ཡོང་བསད་ཡོད་པ་འགེལ་བརོད་བཞྱིན་མུ་མཐུད་བདའ་

འདདེ་ 
ཀྱིས་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས།  

༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སྱིག་གཞྱི་གསལ་ཁ་མེད་པར་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཕོགས་ཡོད་ནད་དགོངས་སྩལ་བའྱི་ཐད། 
རྱིས་ 

སྙན་ནང་འཛིན་སོང་ནས་ཟོམ་འཇོག་མེད་པར་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་གལ་གསལ་བ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་
གཙང་ 

བཟ་ོདགསོ།  
༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་དུས་ཐོག་བཀར་བཅུག་མ་ཞུས་པར་ཟུར་ཉར་བྱས་པའྱི་ཐད། 

རསེ་ 
མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་ཁག་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། ཁྱབ་ཁོངས་ས་ེཚན་ཁག་ནས་ཟོག་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད། ཟོག་ཆད་ད་ེདག་ནོར་གླྱིང་འཛིན་
སངོ་ 

གྱི་ལོ་མང་སོན་གཅོག་འཐེན་བྱེད་སངས་དང་། རང་གཞུང་རྱིས་ཞྱིབ་པས་གཅོད་འཐེན་གནང་ཕོགས་གཉྱིས་མ་
མཐུན་ 
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པའྱི་རེན་ཡྱིན་པ་ལས། ཟོག་ཆད་ལྷག་བྱུང་མེད་གནས་གསལ་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ལན་འདེབས་
འགན་ 

ཁུར་ཚུལ་བཞྱིན་ཞུས་ནས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། སྨན་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་སོར་ ༤༢,༢༤༧་༩༥ ཐོན་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་

གྱིས་ 
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༣། འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀལ་འཁྲོལ་རེས་ཞུས་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
བརྒལ་བ་ 

ནྱི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྱིག་འགལ་
ལ་ 

གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 
༨་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། ཕོགས་སདོ་ཟུར་ཕགོས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱི་ལ་ཁ་སནོ་ཞུས་པ་རསེ་མའྱི་རྱིས་

ཞྱིབ་ 
ལ་མྱིག་སནོ་དང། ཕགོས་འཕར་ཕྱིར་བསྡུ་དགསོ་མྱིན་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས།  

༨་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༧། PNB དངུལ་ཁང་དང་དངུལ་ལྷག་སོར་ ༡༩,༨༢༥། ༠༠ ཕྱིར་བཏོན་གྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། ལྡྱི་ལྱི་དངུལ་ཁང་ལ་ཆེད་བཅར་གྱིས་དངུལ་ལྷག་ཕྱིར་བཏོན་དང་དངུལ་ཁང་རྱིས་སོ་
རྒྱབ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༢། སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏ་ེཟུར་ཕོགས་ཞུ་སོད་བྱས་པའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱི་ལ་ཁ་སོན་
ཞུས་པ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང། ཕོགས་འཕར་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་མྱིན་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་
གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས།  

༨་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༣། ཀ༽ ར་དགོངས་སྱིག་གཞྱི་ཕག་བསར་བྱུང་མེད་པའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱི་གསར་བ་
གཏན་འབེབས་བྱུང་མ་ཐག་སྱིག་འགལ་གནང་ཚ་ེའཛནི་སངོ་ལས་དནོ་འཐུས་ཤོར་ཆནེ་པ་ོའག་ོཉནེ་ཡདོ་པས། 
སྱིག་དནོ་ནང་གསལ་གསོག་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤ ལས་བྱདེ་ས་ོས་ོནས་ཕྱིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགསོ།  

༨་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༥། འག་ོསོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུས་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
བརྒལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབྱརོ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་
སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅོད་ངསེ་གནང་དགསོ། 

༨་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༧། སོད་ཡོང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རྱིས་བསུབ་བཏང་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་
སེང་གྱིས་སོད་ཡོང་ཁག་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༨། གུང་སེང་འཕར་མའྱི་འགང་ཆད་བསྡུ་བཞེས་མ་གནང་པའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱི་ཟུར་དུ་
བཞག་ནས་ལག་བསར་གཞན་ཞྱིག་གནང་ཚ།ེ མ་འངོས་པ་འཛནི་སོང་གྱི་གནས་སངས་ཁྲྱིམས་སྱིག་གྱི་དབང་
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སྒྱུར་མ་ཡྱིན་པར་གང་ཟག་གྱི་དབང་སྒྱུར་ཆགས་ཉེན་ཡོད་པས། སྱིག་དནོ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  

༨་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༩། ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་
ནང་གསལ་ལྟར་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སེར་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ཚ་ེཁྲྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་
ལྟར་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དགོས།  

༨་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣༢། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རྱིས་བསུབ་གཏང་བའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་
སྙན་སེང་གྱིས་སོད་ཡངོ་ཁག་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨་ཇ་༡༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣༨། ར་དགོངས་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་བཞྱིན་ལག་བསར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། འགན་
ལྷན་ནས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་གནང་ཕགོས་ཞྱིག་ངསེ་པར་དགོས།  

༨་ཇ་༡༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤༡། སོད་ཡོང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རྱིས་བསུབ་བཏང་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་
སེང་གྱིས་སོད་བསད་ཁ་བསྒྱུར་དང་། ཡོང་བསད་རྱིས་བསུབ་ཀྱིས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨་ཇ་༡༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། གཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གཏའ་འཇོག་བྱུང་
འཛནི་ཁག་འཚོལ་ཞྱིབ་གནང་ནས་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨་ཇ་༢༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༨། གསེར་ཀོང་ཟ་ཁང་གྱི་ཡོང་འབབ་སོར་ ༡༡,༩༧༢་༠༠ རྱིས་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨་ཇ་༢༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཡོང་རེ་བལ་བའྱི་རྱིགས་
ལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨་ཇ་༢༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སོད་དགོས་མེད་པའྱི་རྱིགས་
ལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་དང་འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨་ཇ་༢༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༨་ཇ་༢༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༼ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།༽  

༩༽  ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། ༼དབུས་བདོ་མྱིའྱི་ངལ་སལེ་ཚགོས་པ། ༽ རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༩  
༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ན་གཞོན་རམ་འདེགས་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་ལོ་སོན་མའྱི་འགོ་གོན་འདྱི་
ལོའ་ིནང་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། འག་ོགོན་རྱིས་འགརོ་རྱིས་ཁུར་ཏག་ཏག་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།  

༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ནང་སྱིད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྱིས་ཁྲའྱི་དབར་ཕན་ཚུན་སོད་ཡོང་གཉྱིས་མ་མཐུན་
པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༦། བལ་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་གྱི་ལས་བྱདེ་ཁག་ཅྱིག་ནས་གསགོ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་མེད་
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པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། བལ་ཡུལ་གློ་སྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། 
བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་རྱིས་བསུབ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ནང་སྱིད་དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྱིས་ཁྲའྱི་བར་ཕན་ཚུན་སོད་ཡངོ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༤། བལ་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བྱེད་ཁག་གཅྱིག་ནས་གསོག་དངུལ་བསྡུ་
འབུལ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། རྱིས་ལོ་སོན་མའྱི་འགོ་གོན་འདྱི་ལོའ་ིནང་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། 
རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་ ༡༤ ཡྱིས་མལ་ཆས་དང་མལ་གདན་སོགས་མཁ་ོསྒྲུབ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། གཞུང་
ཞབས་བགེས་ཡོལ་པའྱི་བགེས་ཤག་སྐོར། ༣་༢་༢། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཨར་རྒྱག་རྒྱ་སེད་སྐོར། ༣་༣། ཆེད་
ལས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐརོ་ཕག་བསར་གནང་ཕགོས་སྐོར། ༣་༤། ས་ོནམ་སྦྱོང་བརར་བའྱི་ཉལ་ཁང་དང་མགནོ་
ཁང་གསར་རྒྱག་སྐོར། ༣་༦། འཚ་ོསོན་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཕྱི་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༧། ར་ས་བྱམས་
པ་གླྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་གང་རྱིག་བཟོ་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༩། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ལས་
བསམོས་དགསོ་སྐོར། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འགེས་ཤག་བགོས་སདོ་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༢། སོད་ཡོང་རྱིས་གཙང་བཟ་ོགལ་སྐོར། 
༡་༢་༥། གསལོ་ཕོགས་རྱིས་འཁུར་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་སོད་ཡངོ་དགསོ་ཁག་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། གསོལ་ཕོགས་རྱིས་འཁུར་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་སོད་ཡོང་དགོས་ཁག་གཙང་བཟོ་
དགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༩ 
༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འགེས་ཤག་བགོས་སོད་གནང་ཕོགས་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་

པས་ 
འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་ཡང་ཡང་གནང་འདུག་ཀང་། ད་བར་གནང་ཕོགས་

གང་ 
ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ན་སྱི་རྟ་སལ་རལ་དུ་མ་སོང་བའྱི་གནང་ཕགོས་ཞྱིག་ངསེ་པར་དགོས།  

༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོད་ཡོང་རྱིས་གཙང་བཟ་ོགལ་ཐད། སོད་ཡོང་རྙྱིང་པ་ཁག་ད་ེམུར་མ་བཞག་པར་གང་
མྱུར་ 

གཙང་བཟ་ོདགསོ་པ་དང། གལ་ཏ་ེསདོ་དགོས་མདེ་པ་དང་ཡོང་ར་ེབལ་ཚ་ེལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་

དངུལ་ 
འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ 

༤  
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པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་

དངུལ་ 
འདུ་འགོད་དང། ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ 

༤  
པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། རྱིས་འག་ོའཁུར་ཕོགས་ནོར་བ་
རསེ་ 

མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་དང་། འཕོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་
འགོད་ 

དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ པ་
ལྟར་ 

ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༩་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། སེབ་ཀོབ་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། ༡༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་

དངུལ་ 
འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༣ 

འགལ་ 
བར་བརྟནེ་ནང་གསསེ་ ༤ དགངོས་དནོ་ལྟར་ཕག་བསར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༩་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༨། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་
དངུལ་ 

འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ 
༤  

པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༩་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་ཁག་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོ

དང་།  
འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༩་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་རྙྱིང་པ་ཁག་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོ
དང་།  

འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༠༽ར་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
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༡༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༠  
༡༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལུས་སྦྱོང་ཚོགས་ཁང་ (Health Club) གྱི་ཡོང་འབབ་སོར་༤,༥༠༠་༠༠ རྱིས་འབུལ་
ཞུས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ར་ོཞུན་རླངས་རྫས་ཕུ་རྱིལ་མྱིག་སོན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཚོང་ཁང་ལང་ཁུའྱི་ཐོག་
ཆད་སརོ་༣༧,༦༣༧་༠༠ ཐནོ་པ་འབལེ་ཡདོ་ཟོག་གཉརེ་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། ལུད་བཟའོ་ིལས་གཞྱི་
དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  

༡༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཤོག་བཟོའ་ིསེ་ཚན་གྱི་ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། སྨན་དོད་འཕར་སོད་ཕྱིར་བསྡུ་
དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༧། འབབ་ཁྲལ་ (TDS) དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  

༡༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། གསོལ་ཕགོས་རྱིས་འཁུར་ཞུ་ཕོགས་དང་འབལེ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། སྨན་དོད་འཕར་སོད་
ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་ ༼Earmarked Fund༽ རྱིས ཁོངས་ལོ་
མང་ལྷག་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༡་༢་༧། འབབ་ཁྲལ་ ༼TDS༽ དང་འབལེ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་ཆད་
ཐནོ་པ་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། ལས་ཤག་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཚུལ་མཐུན་ལོངས་སོད་དགོས་
པའྱི་སྐརོ།  

༡༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དུས་སོན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ཤོག་བཟོའ་ིསེ་ཚན་གྱི་
ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༤། ལུད་བཟོའ་ིལས་གཞྱི་ (Composting Project) དང་འབེལ་
བའྱི་སྐོར། ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་ཆེད་རྒྱན་ཤོག་ 
(Lottery) བཙངོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་སྐརོ།  

༡༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཤོག་བཟོའ་ིས་ེཚན་གྱི་ཟགོ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༤། ལུད་བཟོའ་ིལས་
གཞྱི་ (Composting Project) དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། 
༣་༣། མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་ཆདེ་རྒྱན་ཤོག་ (Lottery) བཙངོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་སྐརོ།  

༡༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དུས་སོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། ས་འག་ོཟུར་པ་བསདོ་ནམས་ར་ོ

ར་ེལ་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་སརོ་ ༨༠,༤༣༦་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༡༽ སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
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༡༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༤  
༡༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཡུན་རྱིང་བེད་མེད་ལུས་པའྱི་ UCO Bank A/C # 9357 གང་མྱུར་སོ་རྒྱག་དགོས་
སྐོར།  

༣་༣། བེད་སདོ་མདེ་པའྱི་ས་གནས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་ཁང་སྐོར།  
༡༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་
མྱིན་སྐརོ། ༣་༤། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བྱ་བསད་དང་སདོ་བསད་རྙྱིང་པ་ཁག་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟསོ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་
མྱིན་སྐོར། ༡་༢་༢། བེད་སོད་མེད་པའྱི་ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་སྐོར། ༣་༡། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་
ཕོགས་བསོད་སྐོར། ༣་༢། བེད་མེད་ལུས་པའྱི་ཁ་དབང་སྐོར། ༣་༤། སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ བརྒལ་ཏེ་དངུལ་རང་
ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༡༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་དང་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་ཁག་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་
སྐོར། ༣་༣། འཚ་ོསནོ་དང་སོབ་ཡནོ་སོར་ ༡༩༩,༨༧༤་༠༠ ཡྱི་གནས་སངས་སྐརོ།  

༡༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་དང་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་ཁག་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་
སྐོར།  
༡༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། འཚ་ོསོན་དང་སོབ་ཡོན་སོར་ ༡༩༩,༨༧༤་༠༠ ཡྱི་གནས་སངས་ཐད། འཚ་ོསོན་དང་

སོབ་ཡོན་སོར་ ༧༠,༠༩༢་༠༠ འཕར་སོང་ཕྱིན་པ་ད་ེདང། མྱི་མང་ལ་འཚ་ོསོན་སོར་ ༡༠,༤༦༤་༠༠ འཕར་
སོང་ཕྱིན་པ་གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོད་བསད་སོར་ ༢༢༧,༧༩༧་༧༥ ནས་སོར་ ༡༩༨,༧༢༠་༢༥ རྱིས་
གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༢༩,༠༧༧་༥༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སོར་༡,༡༤༣,༥༠༦་༠༠ ནས་ ༧༡༧,༩༥༠་༠༠ རྱིས་
གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༤༢༥,༥༥༦་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༢༽ ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༩  
༡༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། རྱིས་ལོ་༢༠༡༥་་་༡༦ལོའ་ིདངུལ་རང་བྱུང་བ་༢༠༡༦་་་༡༧ལོའ་ིནང་རྱིས་ཁུར་གནང་བའྱི་
སྐོར། ༣་༣། བྱུང་སོང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁུར་གནང་སལོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། ཟགོ་དབེ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་གནང་
མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། སངས་འཛནི་མེད་པའྱི་དངོས་ཟགོ་སྐོར། ༣་༦། རྱིས་ཁྲ་ཁག་གློག་ཀླད་ (Tally) ནང་འཇོག་
དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༧། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༡༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རགོས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་སོར་ ༡༨༦,༢༥༧་༦༡ མ་དངུལ་ཁོངས་ནས་ཁ་བསྒྱུར་
བཏང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་སོར་ ༡༨༦,༢༥༧་༦༡ མ་དངུལ་ཁོངས་ཁ་བསྒྱུར་
བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བྱུང་སོང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁུར་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༤། ཟགོ་དབེ་འཐུས་ཚང་
འབྱི་ཉར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། སངས་འཛིན་མེད་པའྱི་དངོས་ཟོག་སྐོར། ༡་༢་༦། རྱིས་ཁྲ་ཁག་གློག་ཀླད་
ནང་འཇོག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༣་༢། 
བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་འཁུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། སྨན་ཟགོ་སོར་ ༧༥་༢༤ བར་ཁྱད་ཤོར་
བའྱི་སྐརོ།  

༡༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བྱ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༡༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རོགས་དངུལ་བདེ་སོད་བྱ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རགོས་དངུལ་བེད་སདོ་

བྱ་བསད་ད་ེདག རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང་། འཕོས་མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སནོ་ཐད། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་
འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་དགསོ།  
༡༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་དགསོ།  

 
༡༣༽ ཧ་པ་སྤུར་འདདོ་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩ 
༡༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། འབབ་ཁྲལ་སོར་ ༥,༠༩༢་༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༢། ར་འཛིན་དང་འགལ་
འཛལོ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་ཐལོ་སོང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༢། ར་འཛནི་འགལ་འཛལོ་གྱིས་གསལོ་ཕོགས་འཕར་ཐལོ་
སོང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་སོར་༤༧,༣༠༩་༠༠ སྐོར།  
༡༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ཁྲ་ཁག་གླགོ་ཀླད་ Tally ནང་འཇགོ་ཉར་དགསོ་པའྱི་སྐརོ།  
༡༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འབབ་ཁྲལ་སོར་ ༣,༨༠༧་༠༠ ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢། དངུལ་ཁང་ནས་འབབ་ཁྲལ་

གཅགོ་ཆ་མང་བ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  
༡༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། དངུལ་ཁང་ནས་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་ཆ་མང་བ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  
༡༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འབབ་ཁྲལ་སོར་༣,༨༠༧་༠༠ ཡོང་བསད་ཐད། འབབ་ཁྲལ་སོར་༣,༨༠༧་༠༠ ཡོང་ར་ེ

བལ་བ་ཡྱིན་ཚ་ེལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༡༣༣,༨༢༨་༠༠ ནས་སོར་ ༡༡༩,༠༣༣་༠༠ རྱིས་

གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༡༤,༧༩༥་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སོར་ ༥༤,༧༣༠་༠༠ ནས་སོར་ ༤༥,༡༧༦་༠༠ རྱིས་

གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༩,༥༥༤་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༤༽ རརོ་གླྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩  
༡༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣  

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོབ་ཡོན་འཕར་མ་སོང་བར་གང་མྱུར་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་
སྐོར། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོབ་ཡོན་འཕར་ཐོན་སོང་བར་གང་མྱུར་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་ཟུར་ནས་ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུས་སོད་
བྱས་པ་ཕྱིར་སགོ་དགོས་སྐོར།  

༡༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 



20 
 

 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཡང་འཚ་ོསནོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་པའྱི་སྐརོ།  
༡༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཡང་འཚ་ོསནོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་པའྱི་སྐརོ།  
༡༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༡༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙཉ་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༥༽ ཨ་ོརྱི་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༥ 
༡༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ལམ་སོན་ལྟར་རྱིས་བསུབ་གནང་དགོས་སྐོར། ༣་༣། ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆ་སངས་འཛིན་ཞན་
པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་
ཚགོས་འདུའྱི་སྐབས་ལས་དདོ་མཉམ་ཞལ་ལག་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཉྱི་གློག་བཙུགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། རྱིས་ཁྲ་གློག་ཀླད་ནང་འཇོག་
ཉར་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཉྱི་གློག་བཙུགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ལམ་སོན་ལྟར་བརྱི་བསུབ་
གནང་དགོས་གལ་སྐོར། ༡་༢་༤། རྱིས་ཁྲལ་གློག་ཀླད་ (Tally) ནང་འཇོག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ལས་དོད་མཉམ་ཞལ་ལག་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛལོ་གྱུར་པའྱི་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་འཁུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༡༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་འཁུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༡༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༡༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༦༢༠,༨༧༥་༠༠ ནས་སོར་ ༦༠༨,༨༡༩་༠༠ རྱིས་

གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༡༢,༠༥༦་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
 

༡༦༽ སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠ 
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༡༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཁ་པར་འགོ་གོན་སོར་༩༩༡་༠༠ འཕར་སོང་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ར་འཛིན་དང་
འགལ་འཛོལ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྐང་སོལ་རེད་ཐང་གསར་བཟ་ོལས་
གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༣་༢། ལས་དོད་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། རྱིས་
ཁྲ་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐརོ།  

༡༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྐང་སལོ་རདེ་ཐང་གསར་བཟ་ོལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་གནད་སྐརོ། ༣་༢། གནས་
ཡུལ་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛལོ་ཆགས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ད་ེག་ལས་ཁང་གྱི་གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་གནས་སངས་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་

སྐབས་ཁ་གསལ་འགེལ་བརདོ་ཀྱིས། ལམ་སོན་ཇྱི་གནང་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༧༽ སང་ཏོག་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦  
༡༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ བརྒལ་ཏ་ེདངུལ་རང་ཞུ་སདོ་གནང་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༡༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ། 
༡༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ བརྒལ་ཏ་ེདངུལ་རང་ཞུ་སདོ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༡༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༥༢༣,༦༧༣་༠༠ ནས་སོར་ ༥༢༡,༨༢༣་༠༠ 

གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༡,༨༥༠་༠༠ མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ།  

༡༨༽ ས་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧ 
༡༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། Photocopy Income སོར་ ༦,༩༦༤་༠༠ མཐུན་གྱི་མེད་སྐོར། ༣་༢། བྱུང་འཛིན་མྱིག་
སནོ་བྱདེ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༡༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ 
ལས་བརྒལ་ཏ་ེདངུལ་རང་ཞུས་སོད་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། རྱིས་ཁྲ་ཁག་གློག་ཀླད་ (Tally) ནང་འཇོག་ཉར་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཁྲ་ཁག་ 

(Tally) ནང་འཇོག་ཐུབ་ཚ་ེགང་ཅྱིའྱི་ཐོག་དག་ེཕན་ཆ་ེབས། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་ངེས་པར་མཇུག་སོང་
དགསོ།  

༡༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༣༣༧,༡༦༡་༦༣ ནས་སོར་ ༣༢༧,༥༦༡་༦༣ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༩,༦༠༠་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སདོ་བསད་སོར་ ༧༠༧,༠༠༦་༡༥ ནས་སོར་ ༡༨༣,༧༠༡་༦༠ རྱིས་
གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༥༢༣,༣༠༤་༥༥ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༩༽ སྱིར་བདོ་ཚོགས་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨ 
༡༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དབུས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ལས་ཚབ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། དབུས་ནས་བཀའ་
འཁྲལོ་མདེ་པར་ལས་ཚབ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སེ་ཚན་ཕན་ཚུན་སོད་ཡོང་ཁག་མཐུན་པ་བཟ་ོགལ་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་
བསད་སྐརོ།  

༡༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
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 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་གུང་སེང་སྐོར།  
༡༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རགོས་དངུལ་ལྷག་བསད་བདེ་སདོ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༡༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༡༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༡༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་ད་ེ

དག་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་ཡདོ་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དགོས།  
༡༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སོར་ ༣༨,༤༠༧་༠༠ ནས་སོར་ ༢༩,༤༤༦་༠༠ གཙང་

བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ ༨,༩༦༡་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༢༠༽ ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༢༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣༢ 
༢༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྒྱ་

གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༣་༣། གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ཁ་པར་ལྕགས་མཁར་བཙུགས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡༣། རགོས་ཚགོས་དྲུང་ཡྱིག་གསལོ་ཕོགས་འཕར་སངོ་
སོར་༩,༠༡༧་༧༥ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། 

༢༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཐོག་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཕྱིར་ཚོང་སྐོར། ༡་༢་༥། འབབ་ཁྲལ་

ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༢། ར་འཛནི་དང་འགལ་འཛལོ་གྱི་གསལོ་ཕགོས་འཕར་མ་སངོ་བའྱི་སྐརོ། ༣་
༤། ས་ོནམ་སོབ་སནོ་པའྱི་ལས་འགན་སྐོར། ༣་༦། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐརོ། 
༣་༡༡། གཏའ་འཇགོ་མ་ཤས་བྱུང་འཛནི་མྱིག་སནོ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  

༢༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཐོག་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཕྱིར་ཚོང་སྐོར། ༡་༢་༤། འབབ་ཁྲལ་

ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་
རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༡་༢་༦། ར་འཛིན་དང་འགལ་འཛོལ་གྱིས་གསོག་ཕོགས་འཕར་ཐོལ་སོང་པའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༧། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁ་པར་ལྕགོ་མཁར་ (Mobile Tower) བཙུགས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། ས་ོནམ་
སོབ་སོན་པའྱི་ལས་འགན་སྐོར། ༡་༢་༩། སོབ་ཡོན་ཞུས་སོད་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༡༠། རོགས་དངུལ་བེད་
སོད་བྱ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་རྱིས་འཁྱེར་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༡༥། 
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གཏའ་འཇོག་མ་ཤས་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༧། རོགས་ཚོགས་དྲུང་ཡྱིག་གསོལ་ཕོགས་
འཕར་སོང་སོར་ ༩,༠༡༧་༧༥ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར།  

༢༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ར་འཛིན་དང་འགལ་འཛོལ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་ཐོལ་སོང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། 

བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་གསལ་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༦། བགོ་འགེམས་བྱ་
དགོས་མེད་པའྱི་འཚ་ོསོན་དང་སོབ་ཡོན་གྱི་གནས་སངས་གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༣་༢། དངུལ་རང་ཆད་སོར་ 
༢༢,༠༨༡་༨༧ ཐནོ་པའྱི་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༢༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། དངུལ་རང་ཆད་སརོ་ ༢༢,༠༨༡་༨༧ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  
༢༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༩ 
༢༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ར་འཛིན་དང་འགལ་འཛོལ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་ཐོལ་སོང་བའྱི་ཐད། ལས་དྲུང་

ཟུར་བ་ 
བསན་འཛནི་རྣམ་རྒྱལ་ལ་འབལེ་ལམ་གྱིས་སརོ་༧,༤༡༥་༠༠ གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས།  

༢༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དངསོ་ཡདོ་གནས་སངས་གསལ་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། སྦུགས་ 
གདོང་གངས་ ༤༦ གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ལ་བེད་སོད་གཏང་འཆར་ཡོད་ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་ལག་

བསར་ 
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༢། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་གྱི་སོར ༢༨༥,༠༡༤་༠༠ རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་
ཐད།  

རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དང་འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ།  
༢༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༣། འབབ་ཁྲལ་སོར་ ༤༧,༥༠༣་༠༠ གོང་གུན་ཕགོ་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་ 

དངུལ་ཁང་ལ་གང་མྱུར་འབལེ་ཞུས་ཀྱིས་འབབ་ཁྲལ་འཕར་མ་གཅགོ་ཆ་ཞུས་འབབ་ཆ་ཚང་ཕྱིར་བཞསེ་ཐུབ་ 
ཐབས་དགསོ་རྒྱུ་དང། ཕྱིན་ཆད་ད་ེལྟར་དནོ་མདེ་གངོ་གུན་མྱི་ཕགོ་ཆདེ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོགཟབ་དགོས།  

༢༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། གུན་གསབ་སོར་ ༢,༩༠༩,༩༡༠་༠༠ ཡྱི་གནས་སངས་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། 
ས་ 

གནས་ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ལ་ཇྱི་འགབ་སྙན་སངེ་ཞུས་འདུག་ཀང། དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱི་བྱས་འདྱི་ 
མྱིན་གྱི་ལན་གང་ཡང་མ་གནང་བའྱི་རེན་གྱིས་སོན་གནད་ཆགས་བཞྱིན་འདུག་ན། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ 

ནས་ལམ་སནོ་ཁ་གསལ་གང་མྱུར་གནང་ནས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༦། བགོ་འགེམས་བྱ་དགོས་མེད་པའྱི་འཚ་ོསོན་དང་སོབ་ཡོན་གྱི་གནས་སངས་གཙང་

བཟ་ོ 



25 
 

དགོས་ཐད། ལྷག་བསད་སོར་ ༢༨༥,༨༡༢་༠༠ གང་མྱུར་སྱིག་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོའཆར་ཡོད་ཅེས་གསལ་
བ་ 

ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་

མཐུན་ 
མྱིན་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སེལ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ཞུས་སེ་
རྱིས་ 

གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༢༡༽ བལ་ཡུལ་སོག་ར་གླ་ོསྱིག་བད་ེདནོ་ཚོགས་པ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༢༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༧ 
༢༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ཨ་སྤུར་གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་ཡོང་བསད་སོད་བསད་རྙྱིང་གས་སྐོར། ༣་༡། བལ་དང་
བལ་སྐུད་ཟོག་སངས་འཛནི་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  

༢༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། སོག་ར་ Carpet Section 
ས་ེཚན་འབལེ་བའྱི་ལ་ོམཇུག་ཟོག་ལྷག་དང་ཡོང་བསད་སྐརོ། ༡་༢་༤། ཚོང་ཁང་ཨང་གངས་ C3 གྱི་ཁང་གླ་དང་
གློག་རྱིན་སོར་ ༣༡༣,༢༦༨་༠༠ བསྡུ་བཞེས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང་རྱིས་ཤོག་
མྱིག་སནོ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༥་༡། རགོས་དངུལ་ཐད་འབྱརོ་བརྒྱ་ཆ་༡ འབབ་སྐརོ།  

༢༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༡་༢་༢། གླ་ོསྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་རོར་གླྱིང་
མགོན་ཁང་རྱིས་འཁུར་སྐོར། ༡་༢་༣། སོག་ར་ Carpet Section སེ་ཚན་འབེལ་བའྱི་ལོ་མཇུག་བཟ་ོལྷག་དང་
ཡོང་བསད་སྐོར། ༡་༢་༤། ཚོང་ཁང་ཨང་གངས་ C3 ཡྱི་ཁང་གླ་དང་གློག་རྱིན་སོར་ ༣༡༣,༢༦༨་༠༠ བསྡུ་
བཞེས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༦། གསགོ་བཅོལ་དངུལ་ཁང་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སནོ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༧། བལ་
དང་བལ་སྐུད་ཟོག་སངས་འཛནི་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༥་༡། རགོས་དངུལ་ཐད་འབྱརོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་
སྐོར།  

༢༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་༡ འབབ་སོར་ ༡,༥༧༦,༥༦༢་༠༠ གཙང་
འབུལ་དག་པའྱི་སྐརོ།  
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༢༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་༡ འབབ་སོར་ ༡,༥༧༦,༥༦༢་༠༠ གཙང་
འབུལ་དག་པའྱི་སྐརོ།  

༢༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༢༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ལ་ོམང་སངོ་བའྱི་ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་སོར་ ༢,༡༨༤,༧༦༡་༦༠ ད་ེསྱི་རྒྱུ་
སེར་ཐྱིམ་དུ་མ་སངོ་བར་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༢༢༽ ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༢༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠ 
༢༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དངུལ་ཆད་སརོ་ ༡,༥༣༧་༢༢ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༢་༢། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀདོ་ཁྱབ་ལྟར་དངུལ་
རང་ཉར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༢༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་གངས། ༣་༢། ཁྲྱིམས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་མདེ་པའྱི་ས་ཆའྱི་ཐགོ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་སལེ་བའྱི་སྐརོ།  
༣་༣། འཚ་ོསོན་དང་སོབ་དོད་ཉྱིས་ཟློས་ཞུས་སོད་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་གཞུང་འབེལ་
གུང་སེང་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༢༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཚ་ེརྱིང་ཁང་དང་སྐལ་བཟང་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་བོགས་མའྱི་དུས་ཡུན་རྫོགས་ནས་ལོ་
མང་སོང་བའྱི་སྐརོ།  

༢༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༢༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཚ་ེརྱིང་ཁང་དང་སྐལ་བཟང་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་བོགས་མའྱི་དུས་ཡུན་རྫོགས་ནས་ལ་ོ

མང་སོང་བའྱི་ཐད། བོགས་དུས་རྫོགས་ནས་ལ་ོམང་སོང་བའྱི་ཁང་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་བོགས་མ་ཐབོ་ཐབས་
སུ་འབལེ་ཡདོ་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་ནས་གང་མྱུར་ཐག་གཅདོ་དགོས། 

 
 

༢༣༽ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༢༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥ 
༢༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
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༢༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛནི་སོང་
བརྒྱ་ཆ་སྐརོ།  

༢༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༢༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ལས་ཚབ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་སྱིག་མཐུན་ལྟར་ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  
༢༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༢༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ལས་ཚབ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྱིག་མཐུན་ལྟར་ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། དོགས་འདྱི་ལན་

འདབེས་ལྟར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་ལམ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༢༤༽ བལ་ཡུལ་སགོ་ར་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་བཟ་ོགྲྭ་དང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༢༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨ 
༢༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བྱུང་འཛིན་རང་པ་ལས་ཨར་གོན་སྱིལ་འཛིན་མྱིག་སོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། བརྒྱ་
ཆ་༡༥ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་དང་གཙང་ཁེ་འབུལ་འབབ་སྐོར། ༤་༢། རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་བརྒྱ་ཆ་༤འབབ་
འབུལ་བསད་སྐརོ།  

༢༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ངསེ་ཅན་གཙང་ཁ་ེབསྡུ་དངུལ་འབུལ་དགོས་སྐོར།  
༢༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༢༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༢༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་ནས་ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་ཆ་ཚང་གཙང་བཟ་ོ

ཟྱིན་པར་གསལ་ཡང་དན་རྟགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་ཁག་མྱིག་སོན་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༢། བཟ་ོགྲྭའྱི་ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༢༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༡། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་གྱི་སདོ་བསད་ཐད། ལན་འདབེས་སུ་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་
པར་གསལ་ཡང་དན་རྟགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སོན་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༢། བཟ་ོགྲྭའྱི་སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སོར་ ༡,༡༥༩,༩༩༤་༩༩ ཡོད་པ་ནས་སོར་ 
༢༩༢,༢༧༧་༧༦ གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༨༦༧,༧༡༧་༢༣ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ།  

 
༢༥༽ ས་ེར་ལྡུན་བད་ེསྱིད་གླྱིང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༢༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༢༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༢༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༢༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༢༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སོར་ ༡༧༦,༦༠༠་༠༠ ཡོད་པ་ནས་སོར་ ༤,༦༠༠་༠༠ 

རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༡༧༢,༠༠༠་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༢༦༽ མནོ་ག་ོས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༨ 
༢༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༨ 
༢༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྱིས་ཁྲ་ Tally མཉེན་ཆས་ནང་བྱིས་ཉར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། དཔེ་མཛོད་ཁང་
ཐགོ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་མ་གནང་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡་༣། ཁ་དབང་རྱིས་ཁུར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། སནོ་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༣། བཀདོ་ཁྱབ་དང་འགལ་ནས་ལས་བྱདེ་པའྱི་གསལོ་དངུལ་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་
གསལ་བའྱི་སྐརོ། ༤་༢་༠། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༢༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སེ་ལྡན་འདེབས་ལས་ལས་གཞྱི་རོགས་རམ་དངུལ་རང་བགོ་འགེམས་ཞུས་པའྱི་སོན་
སྐོར། ༡་༢་༣། ལས་བྱདེ་རྣམ་པའྱི་ཉྱིན་རའེྱི་ལས་བཅར་ཐ་ོདབེ་མྱིག་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༢༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ས་ེལྡན་འདབེས་ལས་ལས་གཞྱིའྱི་རོགས་རམ་དངུལ་རང་བག་ོའགེམས་ཞུས་པའྱི་སོན་
སྐོར། ༡་༢་༢། ལས་བྱེད་རྣམ་པའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་ལས་བཅར་ཐ་ོདེབ་མྱིག་སོན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། མ་དངུལ་
སོང་ཟད་ཀྱི་འཕར་སོང་སྐོར། ༣་༢་༢། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁྲ་བཟོས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤་༡། རྱིས་ཁྲ་
འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་རྱིས་ལ་ོརང་བཀག་ནང་རྱིས་འཁུར་བྱས་
མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། འབུལ་འབབ་རྣམས་དཔལ་ལས་སུ་དུས་ཐོག་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༨། གཞྱིས་ལས ཁང་
གསར་རྒྱག་སྐོར།  

༢༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༩ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཟོག་ལྷག་བེད་མེད་སོར་༧༥,༧༡༧་༠༠ སྐོར། ༡་༢་༤། སེད་ཁྲལ་ (TDS on 

Interest) སོར་ ༢༠༢,༢༣༡་༧༠ ཞྱིག་ད་བར་ཕྱིར་སོག་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ཟགོ་བཤེར་དང་རྱིས་སོད་
རྱིས་ལེན་ཁམས་གཙང་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། FCRA དེབ་སེལ་མེད་པར་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་
ཐད་ཀར་བླངས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢་༡། ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་དངུལ་ལནེ་བེད་ཀྱི་དབེ་སལེ་ནུས་མེད་བཏང་བའྱི་སྐརོ། ༣་
༤་༢། འཚ་ོསནོ་སོད་དགོས་ཐ་ོགཞུང་མེད་པ་དང་བག་ོའགེམས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་
གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༩། ཞྱི་བ་འཚ་ོདཔ་ེམཛདོ་སྐརོ། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༢༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཟོག་ལྷག་བེད་མེད་སོར་ ༧༥,༧༡༧་༠༠ སྐོར། ༡་༢་༦། FCRA དེབ་སེལ་མེད་
པར་ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་དངུལ་ཐད་ཀར་བླངས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༩། ཞྱི་བ་འཚ་ོདཔ་ེམཛདོ་སྐརོ།  

༢༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༩ 
༢༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སེད་ཁྲལ་ (TDS on Interest) སོར་ ༢༠༢,༢༣༡་༧༠ ཞྱིག་ད་བར་ཕྱིར་སོག་མ་

བྱུང་བའྱི་ཐད། བར་ཁྱད་ཐནོ་པའྱི་སོར་ད་ེདག་རྱིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟསོ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ཟགོ་བཤེར་དང་རྱིས་སདོ་རྱིས་ལེན་ཁམས་གཙང་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་ཐད། ཟོག་བཤེར་

གྱི་ཐ་ོགཞུང་བཟསོ་ས་ེརསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༡། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཀྱི་དེབ་སེལ་ནུས་མེད་བཏང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་

ལམ་སོན་ལྟར་ཉྱིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སངོ་པར་གང་མྱུར་དབེ་སལེ་སར་གས་ོགནང་ཐུབ་པ་དགོས།  
༢༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་

འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤་༢། འཚ་ོསོན་སོད་དགོས་ཐ་ོགཞུང་མེད་པ་དང་བག་ོའགེམས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐད། ལྷག་
བསད་སརོ་ ༤༡༩,༡༢༡་༠༠ ཡོད་པ་ད་ེམུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༦་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། སོར་ ༣༣,༣༩༥་༠༠ སྱིག་
མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ཚ་ེདན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༦་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༢༦་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༠། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༦་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། དཔལ་ལས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལྟར་ལག་བསར་

གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༢༧༽ བལ་ཡུལ་སགོ་ར་གླ་ོསྱིག་བྱམས་པ་གླྱིང་། དཔལ་འབྱོར་གླྱིང་། བཀྲ་ཤྱིས་སང་བཅས་ཀྱི་ 
ས་འག་ོལས་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༢༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦༨ 
༢༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། མ་ཧ་ེགངས ༡༨ ཡོད་པ་རྱིས་ནང་རྱིས་ཁུར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ཛ་དག་སྨན་རྱིན་
དང་སྨན་སྦྱྱིན་སྐརོ། ༡་༢་༦། སྣུམ་འཁརོ་གསར་ཉསོ་ཆདེ་ཚངོ་ཁང་སྐོར། ༡་༢་༧། བཟ་ོབཅསོ་ཟྱིན་པའྱི་རདོ་འཁརོ་
བེད་མེད་ལུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། ཕོགས་བསོད་བཀའ་འཁྲོལ་སྐོར། ༡་༢་༩། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་མེད་པར་ཁ་
དབང་ཉསོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༢། ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་
༡༦་༢། ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་བཀའ་ཤག་གཏན་འབེབས་ལས་བརྒལ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༦་༣། སོང་ཁྲའྱི་སེང་ས་
འགོའ་ིམཚན་རྟགས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༩་༢། བྱམས་པ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སྐོར། ༡་༢་༢༣། རྱིས་གསལ་མེད་
པའྱི་གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང་སྐོར། ༡་༢་༢༠་༡། འོ་མའྱི་ཡོང་བསད་ཕོན་ཆེན་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༤་༡། 
དངསོ་གཞྱིའྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱ་རྱིམ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་། ཨར་གོན་འཕར་མ་ཞུ་སོད་བྱེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༦། 
རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་མེད་པར་ཁ་དབང་ཉོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༧། འཕྲུལ་རོས་ཊེཀ་ཊར་ལུགས་མཐུན་མ་བཙོང་
པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༩། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་བཙོང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣༠། ཞལ་འདེབས་
སོར་ ༣,༨༡༠་༠༠ འཕར་མ་ཞུ་སདོ་བྱས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་
༡༧་༢། ཤྱིང་སོང་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁྲར་མ་གསལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༨། རོགས་ཚོགས་ལ་
ལས་ཤོག་སངེ་བྱུང་འཛནི་སད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༨། འཚ་ོསནོ་དུས་ཐགོ་བག་ོའགེམས་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།  

༢༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༥། རྱིས་ཤ་གཅདོ་བསད་སོར་ ༦༢༩,༨༦༩་༡༢ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  
༢༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མ་ཧ་ེགངས་ ༡༨ ཡོད་པ་རྱིས་ནང་རྱིས་འཁུར་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༤། ཛ་དག་སྨན་རྱིན་
དང་སྨན་སྦྱྱིན་སྐརོ། ༡་༢་༥། སྣུམ་འཁརོ་གསར་ཉ་ོཆེད་ཚངོ་ཁང་གཅྱིག་ནས་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་མྱི་འད་བ་ཁག་
གསུམ་བསྡུ་བཞེས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། བཟ་ོབཅོས་ཟྱིན་པའྱི་རོད་འཁོར་ Tractor བེད་མེད་ལུས་པའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༧། ཕོགས་བསོད་བཀའ་འཁྲོལ་སྐོར། ༡་༢་༨། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་མེད་པར་ཁ་དབང་ཉསོ་པའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༡༡། ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་བཀའ་ཤག་གཏན་འབེབས་ལས་བརྒལ་བ་དང། དངུལ་རང་ཞྱིབ་བཤེར་མ་
གནང་བ། ཐོབ་འཛིན་མང་པ་ོཕུང་བསགས་གནང་པའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༡༤། རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་སོར་ 
༦༢༩,༨༦༩་༡༧ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༥་༢། ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་བཀའ་ཤག་གཏན་འབེབས་
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ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༥་༣། སོང་ཁྲའྱི་སེང་ས་འགོའ་ིམཚན་རྟགས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༦་༢། ཤྱིང་ཏགོ་
འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁྲར་མ་གསལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༧།རོགས་ཚོགས་ལ་ལས་ཤོག་སེང་
བྱུང་འཛིན་སད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༨་༢། བྱམས་པ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སྐོར། ༡་༢་༡༩་༡། འ་ོམའྱི་ཡོང་འབབ་ཕོན་
ཆེན་ཆག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༡། རྱིས་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་དུས་ཐོག་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༢། རྱིས་
གསལ་མེད་པའྱི་གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང་སྐོར། ༡་༢་༢༣་༡། དངོས་གཞྱིའྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱ་རྱིམ་ཁ་གསལ་
མེད་པ་དང། ཨར་གོན་འཕར་མ་ཞུ་སོད་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༥། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་མེད་པར་ཁ་དབང་ཉོས་
པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༦། འཕྲུལ་རོད་ Tractor ལུགས་མཐུན་མ་བཙངོ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༧། འཚ་ོསོན་དུས་ཐོག་
བག་ོའགེམས་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༨། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་བཙངོ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༢༩། ཞལ་འདབེས་སརོ་ ༣,༨༡༠་ ༠༠ འཕར་མ་ཞུ་སོད་བྱས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣༠། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣༣། མ་ཧ་ེགས་ོསངོ་གནང་ཕགོས་གན་ཡྱིག་གྱི་འབྲུ་དནོ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐརོ།  

༢༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འཕལ་སེལ་ལས་བྱེད་བསྐ་ོབཞག་དང་ཉྱིན་གླ་སྐོར། ༡་༢་༣། ལེགས་བཤད་ཚལ་གྱི་
ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་སྐོར། ༡་༢་༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སར་མེད་པའྱི་
དངུལ་ཁང་(Machchapuchchhere Bank Ltd.SA#11-22-524-001911-01-1) ཞྱིག་འདྱི་ལོའ ་ི
རྱིས་ནང་འཁྱེར་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༢། རྱིས་པས་དངུལ་དེབ་ནང་སངོ་ཁྲ་མེད་པར་སངོ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༣་
༡། དངུལ་གཉརེ་སལོ་དཀར་ལྷ་མ་ོནས་དངུལ་ཆད་སརོ་ ༣༤༩,༧༧༡་༩༥ སྒྲུབ་འཇལ་དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་
༡༣་༢། ས་འགོ་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས་དངུལ་ཆད་སོར་ ༤༨༥,༩༢༠་༥༦ སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་
པའྱི་སྐརོ།  
༡་༢་༡༥་༡། དངུལ་རང་ལ་སངས་འཛནི་ཞན་པ་དང་། དངུལ་ཆད་སོར་ ༡༢,༧༤༢་༩༦ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ།  
༡་༢་༡༦་༡། གསགོ་བཅོལ་དངུལ་ཁང་ནང་སོར་ ༢༠༠,༠༠༠་༠༠ བཅུག་བཏོན་བྱས་པ་རྱིས་ཁྲར་མ་གསལ་བའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༡༨་༡། དཔལ་འབྱོར་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སྐོར། ༡་༢་༢༠་༠། ས་འདོན་སོར་ ༡,༩༩༩,༥༠༡་༣༥ 
གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༠་༡། ཐ་ོགཞུང་ཨང་ ༥ ནང་གསལ་ལྟར་ས་འདནོ་གྱི་ཞྱིབ་ཕ་སྐརོ། ༡་༢་༢༠་
༢། རྱིས་དྲུང་ཟུར་བ་ཟླ་བ་ཕུན་ཚོགས་ནས་ས་འདོན་སོར་ ༥༠,༠༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོཞུ་བསད་སྐོར། ༡་༢་༢༣་
༢། བྱུང་སོང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་སྐོར། ༡་༢་༢༤། དཔལ་འབྱོར་གླྱིང་
གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་སྐོར། ༡་༢་༣༡། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་སོར་ ༧༩༤,༡༧༤་༨༩ 
འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣༢། ས་འག་ོཟུར་པ་ཐུབ་བསན་ཆསོ་འཕེལ་ལགས་དང་འབལེ་བའྱི་དངུལ་ཆད་
སྐོར། ༡་༢་༣༢་༢། ས་འག་ོརང་ཉྱིད་ཀྱི་དངུལ་ཆད་སོར་ ༤༠༩,༩༨༡་༤༢ ཚ་ེའདས་དངུལ་གཉརེ་གྱི་མྱིང་ཐགོ་
ཡོང་བསད་སོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། 
རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༢༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 



32 
 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འཕལ་སེལ་ལས་བྱེད་བསྐ་ོབཞག་དང་ཉྱིན་གླ་སྐོར། ༡་༢་༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༥་༡། དངུལ་རང་ལ་སངས་འཛིན་ཞན་པ་དང་། དངུལ་ཆད་སོར་ ༡༢,༧༤༢་༩༦ 
ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༦་༡། གསགོ་བཅོལ་དངུལ་ཁང་ནང་སོར་ ༢༠༠,༠༠༠་༠༠ བཅུག་བཏོན་བྱས་པ་རྱིས་ཁྲར་
མ་གསལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༣་༢། བྱུང་སོང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་རགོས་དངུལ་འཕར་སངོ་སྐོར། ༡་
༢་༢༤། དཔལ་འབྱརོ་གླྱིང་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་སྐརོ།  

༢༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༦ 
༢༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལེགས་བཤད་ཚལ་གྱི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་སརོ་

༢,༨༥༠་༠༠ ཉྱིས་ཟླསོ་ཞུ་སདོ་བྱས་པ་གང་མགགོས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ས་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༠། སར་མེད་པའྱི་དངུལ་ཁང་ (Machchapuchchhere Bank Ltd.SA#11-

22-524-001911-01-1) ཞྱིག་འདྱི་ལོའ་ིརྱིས་ནང་འཁྱེར་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༢། རྱིས་པས་དངུལ་དེབ་ནང་སོང་ཁྲ་མེད་པར་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཟུར་ཟླ་བ་
ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བསད་སོར་ ༥,༠༥༦་༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ།  

༢༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༣་༡། དངུལ་གཉརེ་སལོ་དཀར་ལྷ་མ་ོནས་དངུལ་ཆད་སརོ་ ༣༤༩,༧༧༡་༩༥ སྒྲུབ་
འཇལ་དགོས་པའྱི་ཐད། ཚེ་འདས་སོལ་དཀར་ལྷ་མོའ་ིགཅུང་མོ་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོར་འབེལ་ལམ་ཀྱིས་རྱིས་ཤ་
གཅོད་བསད་དང་དངུལ་ཆད་དབར་འབེལ་བ་མེད་པར་གསལ་བཤད་གནང་ཏ་ེའཆྱི་ཚེས་ལག་འཁྱེར་གྱི་ང་ོ
བཤུས་རག་ཐབས་དང་རྱིས་ཆད་ཁག་རྱིས་གཙང་ཡོང་ཐབས་འབད་བརནོ་ཞུ་དགསོ།  

༢༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༣་༢། ས་འགོ་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས་དངུལ་ཆད་སོར་ ༤༨༥,༩༢༠་
༥༦ སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པའྱི་ཐད། དངུལ་ཆད་ད་ེདག་སྒྲུབ་མཇལ་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་
སྐབས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༨་༡། དཔལ་འབྱོར་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཐད། འཐུང་ཆུའྱི་འགོ་གོན་ལ་ཕན་ཆེད་ཟླ་
བརྒྱད་ཙམ་གྱི་ཆུ་རྱིན་ད་ེདག་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་ད་ོབདག་ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས།  

༢༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༠་༠། ས་འདོན་སོར་ ༡,༩༩༩,༥༠༡་༣༥ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་
བཟ་ོབསད་དག་ད་ེམུར་མ་བཞག་པར་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༧་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༠་༡། ཐ་ོགཞུང་ཨང་ ༥ ནང་གསལ་ལྟར་ས་འདོན་གྱི་ཞྱིབ་ཕ་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་
འཕསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༧་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༠་༢། རྱིས་དྲུང་ཟུར་པ་ཟླ་བ་ཕུན་ཚོགས་ནས་ས་འདོན་སོར་ ༥༠,༠༠༠་༠༠ གཙང་
བཟ་ོཞུ་བསད་ཐད། རྱིས་དྲུང་ཟུར་པ་ཟླ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ས་འདོན་སོར་ ༥༠,༠༠༠་༠༠ ད་ེམུ་མཐུད་བདའ་
འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༢༧་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣༡། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བྱ་བསད་སརོ་ ༧༩༤,༡༧༤་༨༩ འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་
ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་ཕྱིན་པ་ཁག་རོགས་ཚོགས་ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་ཁ་
གསབ་དགསོ་པའམ། ད་ེམྱིན་མ་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བགྱིས་ཏ་ེའཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་རགོས་དངུལ་ངསེ་པར་
ཁ་གསབ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༧་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣༢། ས་འག་ོཟུར་པ་ཐུབ་བསན་ཆསོ་འཕལེ་ལགས་དང་འབལེ་བའྱི་དངུལ་ཆད་ཐད། 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༧་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣༢་༢། ས་འགོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དངུལ་ཆད་སོར་ ༤༠༩,༩༨༡་༤༢ ཚེ་འདས་དངུལ་
གཉེར་གྱི་མྱིང་ཐོག་ཡོང་བསད་སོན་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་
མྱིག་སནོ་དགོས། 

༢༧་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༧་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༧་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༧་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། བསྡུ་

དངུལ་ 
འབུལ་བསད་སརོ་ ༥༨༥,༢༠༥་༠༠ ནས་སརོ་ ༥༦༠,༧༦༣་༣༥ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ 
༤,༤༤༡་༦༥ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༨༽ བལ་ཡུལ་མཆདོ་འཇོར་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༢༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥ 
༢༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། མཆོད་རྟེན་བཟ་ོགྲྭ་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་སྐོར། ༣་༡། སྨན་དོད་གཅོག་ཆ་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། 
༣་༢།  

ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་གུང་སེང་ཞུ་ཕོགས་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༢༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། མཆོད་རྟེན་བཟ་ོགྲྭ་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་སྐོར། ༣་༡། སྨན་དོད་གཅོག་ཆ་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། 
༣་༢།  

ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་གུང་སེང་ཞུ་ཕོགས་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༢༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
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༢༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༤༥༠,༢༡༠་༩༨ ནས་སོར་༤༤༤,༥༩༡་༦༩ 
གཙང་བཟ་ོ 

ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༥,༦༡༩་༢༩ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ།  
 

༢༩༽ བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༢༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥ 
༢༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སྱིག་དནོ་བཞྱིན་ལས་གནས་ནས་ར་དགངོས་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༢༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སྱིག་དནོ་བཞྱིན་ལས་གནས་ནས་ར་དགངོས་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  
༢༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༢༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༢༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། སདོ་བསད་སོར་ ༡༦༠,༨༨༣་༠༠ གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ 

༡,༠༡༣,༥༥༥་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༣༠༽  ས་ཊནོ་ཁམས་ཀཿཐོག་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༣༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༥ 
༣༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་ང་ོསོང་སོར་༤,༠༥༠་༠༠གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། བཀའ་

འཁྲོལ་མེད་པར་ཕགོས་བསོད་སྐོར། ༣་༣། བྱུང་འཛནི་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། ལས་བྱེད་གླ་འབབ་འཕར་སོང་སོར་ 
༢༤༡་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། མཚན་དདོ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༣༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟསོ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་
མྱིན་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༣༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་ངོ་སོང་སོར་ ༤,༠༥༠་༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། 
བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཕོགས་བསོད་སྐོར། ༡་༢་༣། ལས་བྱེད་གླ་འབབ་འཕར་སོང་སོར་ ༢༤༡་༠༠ གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། མགནོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  
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༣༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཕགོས་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༣༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཕགོས་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༣༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༣༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
 

༣༡༽ ལ་དྭགས་བསདོ་ནམས་གླྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༣༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༥ 
༣༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཡོང་བསད་སོར་
༥༤,༩༡༨་༠༠ གང་མགོགས་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བྱང་ཐང་བཀག་གཞུང་དུང་ཁྲྱི་ས་གནས་ཀྱི་
ཚོགས་ཁང་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༣་༨། ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་སྐོར། ༣་༩། བྱུང་འཛིན་
མེད་པའྱི་སོང་སྐོར།  

༣༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ས་ོཕྱུགས་ར་ཆག་མཁ་ོསྒྲུབ་དང་འབལེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་དང་
འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༥། གཏའ་འཇོག་སོར་ ༥༠༠་༠༠ བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ་སྐརོ།  

༣༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ས་ོཕྱུགས་ར་ཆག་མཁ་ོསྒྲུབ་དང་འབེལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་
དང་འབལེ་བའྱི་སོན་སྐརོ། ༡་༢་༣། ཡོང་བསད་སོར་ ༥༤,༩༡༨་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་
༤། བྱང་ཐང་བཀག་གཞུང་དུང་ཁྲྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༦། 
གཏའ་འཇོག་སོར་ ༥༠༠་༠༠ ཡྱི་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང་སྐོར། ༣་༡། བྱང་
ཐང་འབལེ་མཐུད་ལས་བྱདེ་ཀྱི་ལས་འགན་བཀདོ་སྱིག་ཁ་གསལ་དགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༣༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། གནས་སོས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གསོག་དངུལ་སོད་བསད་གཙང་བཟོ་
དགསོ་ 

པའྱི་སྐོར། ༣༌༢། བུ་ལོན་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། རྱིས་གསལ་འགྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་
གཙང་ 
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བཟ་ོདགསོ་སྐོར། ༣་༤། ཨར་ལས་ཟགོ་ལྷག་སོར་ ༡,༨༩༧་༦༣ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། ༣་༦། ས་ོ 
ཕྱུགས་ར་ཆག་བུན་གཡར་ལ་ོདང་པའོ་ིགཞུང་འབབ་སདེ་ཀའྱི་སྐརོ། ༣་༧། གསལོ་ཕོགས་ས་འདནོ་རྱིས་གཙང་ 
དགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༣༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང། ༣་༦། ས་ོཕྱུགས་ར་ཆག་བུན་གཡར་ལ་ོདང་པའོ་ིགཞུང་འབབ་སདེ་ཀའྱི་སྐརོ།  

༣༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༠ 
༣༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ར་ཆག་ཉ་ོརྒྱུའྱི་བསྐརོ་རྒྱག་མ་རར་རྱིས་བཅསོ་ཞུ་དགསོ་ཐད། ལུགས་མཐུན་རྱིས་

བསུབ་ 
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། གནས་སོས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གསོག་དངུལ་སོད་བསད་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་ 

པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕསོ་སརོ་ ༢,༢༩༢་༠༠ ད་ོབདག་རད་གཅདོ་ཀྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ 
དགསོ།  

༣༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། ལོ་མང་སོང་བའྱི་སོད་ཡོང་རྙྱིང་པ་ཁག་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རེས་
མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སོན་དང་། འཕོས་ད་ེམུར་མ་བཞག་པར་
གང་མྱུར་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། བུ་ལོན་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་པའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ལྟར་བུ་ལོན་ད་ེདག་
སྒྲུབ་འཇལ་ཟྱིན་ཚ་ེདན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣་། རྱིས་གསལ་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟ་ོདགསོ་ཐད། ཁ་དབང་ད་ེདག་ 
འཚལོ་རྙེད་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་ངསེ་པར་དུ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ཨར་ལས་ཟགོ་ལྷག་སོར་ ༡,༨༩༧་༦༣ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། ཨར་ལས་
ཟགོ་ 

ལྷག་ད་ེདག་ལ་ོམང་རྱིང་རྱིས་འཁུར་བྱེད་བཞྱིན་འདུག་པ་འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་། གང་མྱུར་ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་རྱིས་
གཙང་ 

བཟ་ོདགསོ།  
༣༡་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་ཡདོ་པའྱི་ JCB དང་རདོ་འཁརོ་འཕྲུལ་འཁརོ་ཐད། སྙན་གསལ་

འཕྲུལ་ 
འཁརོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཉནེ་སྲུང་དུས་ཐགོ་འབུལ་གྱི་ཡོད་མེད་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོ 

དགསོ།  
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༣༡་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། གསོལ་ཕགོས་ས་འདནོ་རྱིས་གཙང་དགསོ་པའྱི་ཐད། དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ལྟར་
གང་ 

མྱུར་སྱིག་མཐུན་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༡་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས།  
༣༡་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༣༢༽ ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གླྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༣༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥༠ 
༣༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བེད་མེད་དུ་གནས་པའྱི་ཁ་དབང་ཁག་གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༡་༢་༤། རྱིས་ཁྲ་ཁག་
གློག་ཀླད་ (tally) ནང་འཇགོ་ཉར་དགོས་གལ་སྐརོ། ༡་༢་༡༠། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲལོ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་
༢། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁྲལོ་བཀདོ་ཁྱབ་དང་འགལ་འཛལོ་སྐརོ། ༣་༤་༡། སྣུམ་རྱིན་ཕྱིར་སགོ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། 
༣་༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༢། Photocopy income ཡོང་བསད། ༢,༠༢༩་༠༠ 
ནརོ་བུ་དབང་འདུས་ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡༣། དངུལ་ཆད་སོར་༡༤༣,༡༡༣་༨༦ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། 
༣་༡༤། ལས་དྲུང་དང་དངུལ་གཉེར་ཟུར་པ་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་ཡོང་བསད་སོར་ 
༣༢༠,༠༧༣་༨༦ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༣༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོའ་ིམ་དངུལ་ལྷག་བསད་སོར་ ༤༡༩,༥༥༠་༠༠ སྐོར། ༡་༢་༣། 
ལོ་མང་སོང་བའྱི་ས་འདོན་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ་སྐོར། ༡་༢་༧། སབས་བདེའྱི་གློག་ཀླད་ (Dell 

Laptop) དང་དཔར་ཆས་རྐུ་ཤོར་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། གསང་སོད་ཉམས་གསོ་ལས་གཞྱིར་དུས་རྒྱུན་གྱི་སངས་
འཛིན་བྱེད་སོ་ཁག་གང་ཡང་ཕག་བསར་གནང་མྱི་འདུག་པའྱི་སྐོར། ༣་༤་༢། སྣུམ་རྱིན་དུས་ཐོག་རྱིས་ཁྱེར་མ་
ཞུས་པ་དང་སོང་ཁྲ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ཕྱི་དངུལ་སོར་༧༤,༠༠༣་༠༠ ཟུར་རྱིས་ཉར་བའྱི་སྐོར། ༥། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐརོ།  

༣༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བེད་མདེ་དུ་གནས་པའྱི་ཁ་དབང་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༢། གཞྱིས་ཁང་ཉམས་
གསོའ་ིམ་དངུལ་ལྷག་བསད་སོར་ ༤༡༩་༥༥༠་༡༥ སྐོར། ༡་༢་༣། ལ་ོམང་སོང་བའྱི་ས་འདོན་ཡོང་བསད་གཙང་
བཟ་ོདགོས་གལ་སྐོར། ༡་༢་༤། སབས་བད་ེགློག་ཀླད་ (Dell Laptop) དང་དཔར་ཆས་རྐུ་ཤོར་སྐོར། ༡་༢་༦། 
སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀདོ་ཁྱབ་དང་འགལ་འཛལོ་སྐརོ། ༡་༢་༩། 
གསང་སོད་ཉམས་གསོ་ལས་གཞྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སྣུམ་རྱིན་ཕྱིར་སོག་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠་༢། སྣུམ་རྱིན་
དུས་ཐགོ་རྱིས་ཁྱེར་མ་ཞུས་པ་དང་སོང་ཁྲ་མེད་པའྱི་སོང་སྐོར། ༡་༢་༡༢། ཕྱི་དངུལ་སོར་ ༧༤,༠༠༣་༠༠ ཡྱི་ཟུར་
རྱིས་ཉར་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༨། དངུལ་ཆད་སོར་ 
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༡༤༣,༡༡༣་༨༦ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༩། ལས་དྲུང་དང་དངུལ་གཉེར་ཟུར་བ་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ཀྱི་ཕོགས་
བསོམས་ཡོང་བསད་སོར་ ༣༣༠,༠༧༣་༨༦ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་
པའྱི་ཕོགས་བསོད་སྐོར། ༣་༥། མགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ཡོང་བསད་སོར་ ༩༤༠,༦༨༨་༠༠ གང་མྱུར་གཅང་བཟ་ོ
དགསོ་སྐོར། ༣་༨། Exceptional Budget རྱིས་འག་ོནས་འག་ོགོན་སོར་ ༤༧,༠༠༠་༠༠ བཏང་བའྱི་སྐརོ།  

༣༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སོབ་ཡོན་དང་འཚ་ོསོན་དུས་ཐོག་བགོ་འགེམས་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། ཚོགས་
ཁང་ཉམས་གས་ོདང་རྒྱ་སེད་ལས་གཞྱི་ཆེད་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། ཆོད་གན་ཐོག་ཡོད་པའྱི་ཁ་ལོ་
བ་ལུགས་མཐུན་ར་དགོངས་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༣། གསོག་འཇགོ་དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་ཕོན་ཆ་ེཉར་བའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༡༧། ཟུར་རྱིས་ཉར་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༢༠། ད་ེགའྱི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ཀྱི་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིགསལོ་ཕོགས་
ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ༢༠༡༧་་་༡༨ ལོའ་ིནོར་བུ་དབང་འདུས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་སོར་ 
༣༨,༣༧༤་༧༣ འཕར་ཐོལ་ཕྱིན་པའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༣། ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་བ་གཅོག་
འཐེན་གནང་བའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༤། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཡོད་བསད་སོར་ ༢༦,༥༩༠་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་
བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༣་༦། སོད་བསད་སོར་ ༤༥,༦༠༠་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༣་༧། སྣུམ་འཁོར་
ཐ་ོདབེ་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་གནད་སྐརོ། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༣༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། ཚོགས་ཁང་ཉམས་གས་ོདང་རྒྱ་སེད་ལས་གཞྱི་ཆེད་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༡༣། གསགོ་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་ཕོན་ཆ་ེཉར་བའྱི་སྐརོ། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༣༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༥ 
༣༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སོབ་ཡོན་དང་འཚ་ོསོན་དུས་ཐོག་བག་ོའགེམས་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། འཚ་ོསོན་ལྷག་

བསད་ 
སོད་ཡུལ་མེད་པ་རྣམས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོ 

དགསོ།  
༣༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། ཆདོ་གན་ཐགོ་ཡོད་པའྱི་ཁ་ལ་ོབ་ལུགས་མཐུན་ར་དགངོས་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། དགོས་ 

འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ལྟར་ཁ་ལོ་བའྱི་ཟླ་གཅྱིག་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ ༡༠,༧༢༥་༠༠ གང་མྱུར་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱེད་
དགསོ།  

༣༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། རགོས་དངུལ་བེད་སདོ་བྱ་བསད་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་པར་བཙན་
བྱལོ་ 

བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
དནོ་ 
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ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་དང་རོགས་དངུལ་ཁག་སྱིག་འཐུན་བེད་སོད་གནང་ཕགོས་ངེས་
པར་དགོས།  

༣༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༦། མགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་གནད་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་
སནོ་ 

ལྟར་དབུས་ནང་སྱིད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སནོ་གནད་ཁག་ད་ེམུར་མ་བཞག་པར་གནང་ཕགོས་ཅྱིག་ངསེ་པར་ 
དགསོ། 

༣༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༧། ཟུར་རྱིས་ཉར་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་སོན་གནད་ཁག་མུ་མཐུད་མཇུག་
སངོ་ 

གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༢་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༠། ད་ེགའྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིགསོལ་ཕོགས་ཡོང་བསད་གཙང་

བཟ་ོ 
དགོས་པའྱི་ཐད། སྱིག་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟོ་འཆར་ཡོད་ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགསོ།  

༣༢་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ༢༠༡༧་་་༡༨ ལོའ་ིནོར་བུ་དབང་འདུས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་སོར་ ༣༨,༣༧༤་༧༣ 
འཕར་ 

ཐལོ་ཕྱིན་པའྱི་སནོ་ཐད། ལས་དྲུང་ཟུར་བའྱི་གསལོ་ཕགོས་ཉྱིས་ཟློས་ཆགས་མདེ་པའྱི་སྐོར་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་
ལ་ 

ཁུངས་སལེ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༢་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་བ་གཅོག་འཐེན་གནང་བའྱི་སོན་ཐད། 

དགོས་ 
འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ལྟར་ད་ོབདག་ལ་འབལེ་ལམ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༢་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཡོད་བསད་སོར་ ༢༦,༥༩༠་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་
ཐད།  

གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ངེས་པར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
ཐུབ་པ་ 

དགསོ།  
༣༢་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། སོད་བསད་སོར་ ༤༥,༦༠༠་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་

འདེབས་སུ་ལྷག་འཕོས་སོར་ ༣,༦༠༠་༠༠ འདྱི་ལས་ནས་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་
བ་ལྟར་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༢་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། སྣུམ་འཁོར་ཐ་ོདེབ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་
ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  



40 
 

༣༢་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༡། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༢་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༢། ཕ་རན་སྱི་བྱྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  

༣༢་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༡། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༢་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༢། ཕ་རན་སྱི་བྱྱིས་ཚོགས་ཀྱི་སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  

 
༣༣༽  བལ་ཡུལ་སགོ་ར་བཀྲ་ཤྱིས་གླྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༣༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༣༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་སྐརོ།  
༣༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༣༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༣༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཁང་གླ་ཡོང་བསད་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  
༣༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༣༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༣༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཁང་གླ་ཡོང་བསད་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། དགོས་འདྱི་ལན་འདབེས་ནང་

གསལ་ལྟར་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕསོ་ཡངོ་བསད་ད་ེདག་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤༽ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༣༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣༥ 
༣༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༣། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མེད་ཀང་
རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་མུ་མཐུད་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  

༣༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བླང་དོར་སྱིག་གཞྱིས་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༨་༡། དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་
པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐརོ།  
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༣༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་
གནས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༡། མ་དངུལ་མེད་བཞྱིན་དུ་སོན་
རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་ལས་འཆར་ལག་བསར་གནང་མ་ཐུབ་
པའྱི་སྐོར། ༣་༤། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཁ་ལ་ོབའྱི་ལས་ཚབ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་
པའྱི་གུང་སེང་སྐོར། ༣་༦་༡། Check Dam མ་དངུལ་བདེ་སདོ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༩། རྱིས་ལ་ོརང་བཀག་
ནང་འག་ོགོན་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༨་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༣༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གན་ཡྱིག་ལྟར་དངུལ་བསྡུ་ལེན་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༤་༡། སདེ་ཁྲལ་ (TDS 

on Bank Interest) ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤་༢། སེད་ཁྲལ་འགེངས་ཤོག་ ༡༦༼ 
ཀ༽ དང་རྱིས་ཁྲ་ནང་གསལ་སེད་ཁྲལ་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་དང་འབེལ་
བའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་ཁྲལ་རྱིས་བཅོས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༦་༢། འབབ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ནས་ Check 

Dam སེད་ཁྲལ་སོད་བསད་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦་༣། Check Dam ཡོད་བསད་སོད་བསད་སྐོར། ༣་༧། 
དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་མ་གནས་བར་ཁྱད་སོང་བའྱི་སྐོར། ༣་༨། སོད་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་
སྐོར། ༣་༡༡། ཚོད་ལྟ་ལས་བྱེད་ནས་སྨན་དོད་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༢། ཀུ་ལུ་ཉྱིན་སོབ་རྱིས་ལེན་
སྐབས་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ད་ེགའྱི་རྱིས་ནང་རྱིས་འཁུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༥་༡་༢། སདེ་ཁྲལ་ (TDS on 

Bank Interest) ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༥་༡་༣། སེད་ཁྲལ་འགེངས་ཤོག་ ༡༦ ༼ཀ༽ 
དང་རྱིས་ཁྲ་ནང་གསལ་སདེ་ཁྲལ་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར། ༧་༡། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་བེད་སདོ་མ་གནང་
བའྱི་སྐརོ། ༧་༢། དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་གྱི་མ་གནས་དབར་བར་ཁྱད་སྐརོ།  

༣༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༡། ཚོད་ལྟ་ལས་བྱེད་ནས་སྨན་དོད་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༢། ཀུ་ལུ་ཉྱིན་སོབ་
རྱིས་ལནེ་སྐབས་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁར་དབང་ད་ེགའྱི་རྱིས་ནང་རྱིས་འཁུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༣༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༩ 
༣༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གན་ཡྱིག་ལྟར་དངུལ་བསྡུ་ལེན་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐད། སོར་༡༩༢,༠༠༠་༠༠ མུ་

མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤་༡། སེད་ཁྲལ་ (TDS on Bank Interest) ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་

ཐད། ལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་བའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤་༢། སེད་ཁྲལ་འགེངས་ཤོག་ ༡༦༼ ཀ༽ དང་རྱིས་ཁྲ་ནང་གསལ་སེད་ཁྲལ་མཐུན་
གྱི་མེད་པའྱི་ཐད། འབལེ་ཡདོ་དངུལ་ཁང་ལ་འབལེ་ལམ་གྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༣༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ཁྲལ་རྱིས་བཅོས་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དང་འཕསོ་གངོ་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༣། བྱུང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་མེད་པའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་
འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ 
༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ལས་བྱེད་གནས་ས་ོསྐབས་བཟའ་བཅའ་གནང་བའྱི་སོན་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་
ལྟར་སོར་ ༡,༠༠༣་༠༠ ད་ོབདག་ནས་གང་མྱུར་བསྡུ་བཞསེ་དགོས།  

༣༤་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦་༢། འབབ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ནས་ Check Dam སེད་ཁྲལ་སོད་བསད་མེད་པའྱི་ཐད། 
ལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦་༣། Check Dam ཡོང་བསད་སོད་བསད་ཐད། དོགས་འདྱི་ལན་འདེབས་ལྟར་སྱིག་
མཐུན་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་མ་གནས་བར་ཁྱད་སོང་བའྱི་ཐད། བཅོས་སྱིག་ཟྱིན་པའྱི་
དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༨། སོད་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༤་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༤་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་

དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ 
ནང་གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡་༢། སེད་ཁྲལ་ (TDS on Bank Interest) ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་ཐད། 
རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡་༣། སདེ་ཁྲལ་འགངེས་ཤོག་ ༡༦ ༼ཀ༽ དང་རྱིས་ཁྲ་ནང་གསལ་སདེ་ཁྲལ་མཐུན་གྱི་
མེད་པའྱི་ཐད། འབལེ་ཡདོ་དངུལ་ཁང་ལ་འབལེ་ལམ་གྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༡༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༧་༡། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་
ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༤་ཇ་༡༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༧་༢། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་མ་གནས་དབར་བར་ཁྱད་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་
རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པར་འབལེ་ལམ་གྱིས་ངསེ་པར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༣༤་ཇ་༡༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༧་༣། ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་
རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དང། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱི་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༣༥༽  ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༣༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༢ 
༣༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  
༣༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༣་༢། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་སོར་ 
༢༡,༥༩༣་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༣༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་སོར་ 
༢༡,༥༩༣་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། དངུལ་
ཁང་གསོག་བཅོལ་རྱིས་ཁོངས་དངུལ་ཕོན་ཆེ་རྒྱུན་ཉར་ཡོད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་
འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། གཞུང་འབེལ་དང་ལས་བྱེད་ས་འདོན་དུས་ཐོག་རྱིས་གཙང་གནང་མེད་པའྱི་སོན་
གནད་སྐརོ།  

༣༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། གསལོ་ཕོགས་ཉྱིས་ལྡབ་ཞུས་སདོ་གནང་བའྱི་སནོ་སྐརོ།  
༣༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༣༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༣༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། གསོལ་ཕོགས་ཉྱིས་ལྡབ་ཞུས་སོད་གནང་བའྱི་སོན་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་

ལྟར་ས་འག་ོཟུར་པས་ཞུ་དནོ་བཞྱིན། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༣༦༽  བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤྱིས་གླྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༣༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨ 
༣༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༣༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༣༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀདོ་ཁྱབ་དང་འགལ་འཛལོ་གྱིས་ཐབོ་ཐང་ཞུས་ལནེ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
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༣༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། རྱིས་ཁྲ་ཁག་ཀམ་པུ་ཌར་ Tally ནང་འཇོག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་ཁྲ་ཕན་

ཚུན་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྒྱུན་གོན་ཕྱིར་སོག་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༣་༣། སེར་གོན་གཞུང་རྱིས་སུ་བཏང་
བའྱི་སྐརོ། ༣་༤། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་གཞུང་དནོ་ཕགོས་བསདོ་སྐརོ།  

༣༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། རྱིས་ཁྲ་ཁག་ཀམ་པུ་ཌར་ Tally ནང་འཇགོ་ཉར་དགསོ་པའྱི་སྐརོ།  
༣༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༣༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ཁྲ་ཕན་ཚུན་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པར་འབེལ་ལམ་

གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། རྒྱུན་གནོ་ཕྱིར་སགོ་གནང་ཕགོས་ཐད། ནང་སྱིད་རྱིས་ཁང་དང་འབལེ་བ་བྱས་ནས་གང་

མགགོས་གཙང་བཟ་ོགནང་དགོས།  
༣༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སེར་གོན་གཞུང་རྱིས་སུ་བཏང་བའྱི་ཐད། ལས་ཤག་གྱི་ཆེད་གློག་གྱི་མྱི་ཊར་ཟུར་

འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏ་ེམ་བྱུང་ཚེ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་དངུལ་རན་མཚམས་ཤྱིག་
བསྡུ་ཕགོས་དགསོ་པའྱི་ར་འཛནི་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་བ་ལྟར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཐད། ནང་སྱིད་ནས་བཀའ་ཡྱིག་
ཕབེས་དགངོས་ལྟར་སོར་ ༦༠༠་༠༠ གང་མགོགས་བསྡུ་བཞསེ་ཐུབ་པ་དགོས།  

༣༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡངོ་བསད་ཐད། ཡངོ་བསད་སརོ་ ༡༢༩,༠༧༦་༠༠ ཡོད་པ་ནས་སརོ་ ༨༧,༤༦༣་༠༠ 
གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༤༡,༦༡༣་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༦་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༣། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སོར་ ༣༡༧,༥༨༥་༢༠ ནས་སོར་ ༡༧༩,༡༤༣་༠༠ 
གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༡༣༨,༤༤༢་༢༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༣༧༽  བད་ེསྱིད་གླྱིང་བོད་མྱིའྱི་ལག་ཤསེ་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༣༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༥ 
༣༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཟོག་ཆད་སོར་ ༥༤,༧༨༤་༥༠ ཐོག་མཚན་རྟགས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༢། རྱིས་གསལ་
འཚ་ོསནོ་སདོ་བསད་སྐརོ། ༡་༡་༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་སྐརོ། ༡་༡་༧། གསགོ་དངུལ་དང་འབལེ་
བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༨། གཏའ་འཇོག་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༩། རྱིས་ཁྲལ་ཁག་གྱི་སྐོར། ༡་༡་༡༠། 
སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་ཞེས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢། འབབ་ཁྲལ་སྙན་ཤོག་སྐོར། ༣་༥། ཟོག་ཆད་
ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༡། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ།  

༣༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༣༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། འབབ་ཁྲལ་སྙན་ཤོག་ (Income Tax Return File) དང་འབལེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ས་ེཚན་
ལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་མ་དངུལ་ལྷག་
བསད་སརོ་ ༦༢༡,༣༢༨་༠༠ སྐོར། ༣་༥། ཟགོ་བཤེར་འཐུས་ཚང་བྱུང་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༣༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྱིས་གསལ་འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་དང་འགེངས་ཤོག་ཨང་ ༡༦ ༼ཀ༽ གཉྱིས་དང་
མཐུནམྱིན་སྐརོ། ༡་༢་༢། ཉྱིན་གླ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐནེ་གནང་སལོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣། འགེམས་
སོན་ཚོང་ཁང་ (Show room) གྱི་གནས་སངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་
བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༣་༡། བད་ེསྱིད་གླྱིང་བོད་མྱིའྱི་ལག་ཤེས་བཟ་ོགྲྭ་འབབ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ 12 

A འགོ་དབེ་སལེ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༣། བུ་བཅོལ་ཁང་འག་ོགོན་འཕར་སངོ་སོར་ ༤༠༤,༡༨༩༥༦ རྱིས་གཙང་
དགོས་སྐོར། ༣་༤། ཟོག་ལྷག་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ཟོག་ཆད་ཡོང་བསད་གང་མྱུར་
གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༣༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཉྱིན་གླ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བུ་བཅོལ་

ཁང་འགོ་གོན་འཕར་སོང་སོར་ ༤༠༤,༡༨༩་༥༦ རྱིས་གཙང་དགོས་སྐོར། ༣་༦། ཟོག་ཆད་ཡོང་བསད་གང་
མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༣༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༧ 
༣༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྱིས་གསལ་འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་དང་འགེངས་ཤོག་ཨང་ ༡༦ ༼ཀ༽ གཉྱིས་དང་

མཐུན་མྱིན་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་འབེལ་ཡོད་དངུལ་ཁང་མཉམ་གོ་བསྡུར་གྱིས་འབབ་ཁྲལ་ཡོང་
བསད་དང་འགེངས་ཤོག་ ༡༦༼ཀ༽ གཉྱིས་མཐུན་པ་བཟ་ོདགསོ།  

༣༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འགེམས་སོན་ཚོང་ཁང་ (Show room) གྱི་གནས་སངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་
པའྱི་ཐད། འགེམས་སོན་ཚོང་ཁང་ལོ་རེའྱི་ཡོན་འབབ་ཇ་ེབཟང་ཡོང་ཐབས་འགན་ལྷན་མཉམ་གོ་བསྡུར་གྱིས་
ཐག་གཅདོ་ཇྱི་བྱུང་ལྟར་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཡོང་
བསད་སརོ་ ༣༥༥,༣༥༤་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བད་ེསྱིད་གླྱིང་བོད་མྱིའྱི་ལག་ཤེས་བཟ་ོགྲྭ་འབབ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ 12 A འགོ་དབེ་
སེལ་མེད་པའྱི་ཐད། སྱི་གུད་མྱི་འབྱུང་ཆེད་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པར་འབེལ་ལམ་གྱིས་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་
སྱིག་དནོ་ཚན་ 12 A ངསེ་པར་རག་ཐབས་བྱདེ་དགོས།  

༣༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ཟགོ་ལྷག་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། ཚངོ་ཁང་དང་ད་ོཁང་ཨ་མའྱི་ཟགོ་ལྷག་
རྣམས་བེད་སདོ་འསོ་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོཐུབ་པ་དགསོ།  

༣༧ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༣༨༽ མེའ་ོཆོས་འཕེལ་གླྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༣༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥༣ 
༣༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། ཟགོ་
ལྷག་སོར་ ༥,༡༩༣་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། དངུལ་རང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཉར་འཇོག་
གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༢། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀདོ་ཁྱབ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེལས་གཞྱི་ཕག་བསར་གནང་བའྱི་སྐརོ། 
༣་༡། རྱིས་ཁྲ་ཕན་ཚུན་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། སོར་ ༢,༣༦༠་༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། 
བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཕོགས་བསོད་དང་ཟུར་ཕགོས་འཕར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། གཞུང་འཁོར་སེར་སོད་གླ་
འབབ་སོར་ ༢,༩༦༠་༠༠ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༥། ས་ོནམ་སོབ་སོན་པའྱི་ས་ཞྱིང་སངས་འཛིན་སྐོར། ༣་༦། ལས་
ཁུངས་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༨། སག་སག་ཐ་ོདབེ་འབྱི་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༩། འཚ་ོ
སོན་དང་སོབ་ཡོན་སོར་ ༥༣༠,༡༩༣་༠༠གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  

༣༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། བོགས་ལེན་པ་ནས་ TDS གཅོག་མཐེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། འབབ་ཁྲལ་སོར་
༦༩,༣༢༤་༠༠ གོང་གུད་ཕོགས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༣། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁ་པར་ལྕོག་མཁར་ Mobile 

Tower བཙུགས་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། ལས་གཞྱི་དུས་ཐོག་ཚར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༡། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་
རྱིས་ཤོག་ནང་གསལ་སོར་༢༠༨,༢༨༣་༠༠ སྐོར། ༣་༡༢། སོར་ ༥༧,༧༣༤་༠༠ འབབ་ཀྱི་ཟོག་མ་ཚང་བའྱི་
སྐོར།  

༣༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཟོག་ལྷག་སོར་ ༥,༡༩༣་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁྲོལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁ་པར་ལྕོག་མཁར་ (Mobile Tower) བཙུགས་
པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། རྱིས་ཁྲ་ཕན་ཚུན་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། སོར་ ༢,༣༦༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༡༠། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་ཕགོས་བསདོ་དང་ཟུར་ཕགོས་འཕར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༡། ས་ོནམ་
སོབ་སནོ་པའྱི་ས་ཞྱིང་སངས་འཛནི་སྐརོ། ༡་༢་༡༢། ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་
༡༣། ལས་གཞྱི་དུས་ཐགོ་ཚར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༤། འཚ་ོསོན་དང་སོབ་ཡོན་སོར་ ༥༣༠,༡༩༣་༠༠ གཙང་
བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༧། སོར་ ༥༧,༧༣༤་༠༠ འབབ་ཀྱི་ཟོག་མ་ཚང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༨། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ལས་དྲུང་ཟུར་བ་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ནས་སོར་ ༢༥,༠༠༠་༠༠ 
གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ས་འདོན་ཞུས་ལེན་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༢། འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཕྱི་ཞུས་པ་ཁག་དུས་
ཐགོ་ཁུངས་འབུལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  
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༣༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་སངས་འཛིན་གསལ་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། 
དངུལ་གཉེར་ནས་དངུལ་ཆད་སོར་ ༡༦༦,༤༦༧་༠༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། ཁུངས་ལྡན་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་
སོང་སྐོར། ༡་༢་༥། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༥། དུས་བཀག་སེལ་
བཅོལ་གྱི་སེད་ཁ་སོར་ ༢༥,༩༢༢་༠༠ གོང་གུན་ཕགོ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༦། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་ནང་
གསལ་སོར་ ༢༠༨,༢༨༣་༠༠ སྐོར། ༣་༣། ཆུ་རྫྱིང་གྱི་སོ (Slice Gate) ཆེད་ས་འདོན་སོར་ ༣༢༥,༠༠༠་༠༠ 
སད་པ་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༣་༥། དྲུང་ཡྱིག་ཟུར་པ་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ནས་སོར་ ༢,༥༨༨་༠༠ 
ཕྱིར་བཞསེ་དགོས་སྐོར། ༣་༦། ལས་དྲུང་ཟུར་པ་ནརོ་བུ་དབང་འདུས་ཀྱི་གསལོ་ཕོགས་ཉྱིས་ཟླསོ་སངོ་བཏང་བའྱི་
སྐོར། ༣་༧། འབབ་ཁྲལ་སོར་༩༤,༦༤༩་༠༠ སྐོར། ༣་༨། རྱིས་ཁྲ་ཁམས་གཙང་བཟོ་དགོས་དང། (Tally 

Software) མྱིག་སོན་དགོས་སྐོར། ༣་༩། བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། འཚོ་སོན་དང་
སོབ་ཡནོ་དུས་ཐགོ་བག་ོའགེམས་དགསོ་སྐོར།  

༣༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ཆུ་རྫྱིང་གྱི་སོ (Slice Gate) ཆེད་ས་འདོན་སོར་ ༣༢༥,༠༠༠་༠༠ སད་པ་གང་མྱུར་
གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༣་༨། རྱིས་ཁྲ་ཁམས་གཙང་བཟ་ོདགོས་དང། (Tally Software) མྱིག་སོན་དགོས་
སྐོར། ༣་༩། བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་བྱདེ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡༠། འཚ་ོསནོ་དང་སོབ་ཡོན་དུས་ཐགོ་བག་ོའགེམས་
དགསོ་སྐོར།  

༣༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༤ 
༣༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་སངས་འཛིན་གསལ་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་

གསལ་ཁ་དབང་ལྷག་བསད་རྣམས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་དང་མ་གནས་སོགས་འཐུས་གཙང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་
མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་གཉེར་ནས་དངུལ་ཆད་སོར་ ༡༦༦,༤༦༧་༠༠ ཐོན་པའྱི་ཐད། གཙང་བཟ་ོབྱ་
བསད་སརོ་ ༥༣,༠༡༦་༩༨ གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཁུངས་ལྡན་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང་ཐད། ཁུངས་འཕེར་བྱུང་འཛིན་གང་མགོགས་
ལེན་ཐབས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བྱ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕསོ་
སོར་ ༢༤༣,༣༣༩་༡༨ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༥། དུས་བཀག་སལེ་བཅོལ་གྱི་སེད་ཁ་སོར་ ༢༥,༩༢༢་༠༠ གོང་གུན་ཕོགས་པའྱི་ཐད། 
འབལེ་ཡདོ་དངུལ་ཁང་ལ་འབལེ་ལམ་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༦། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་ནང་གསལ་སོར་ ༢༠༨,༢༨༣་༠༠ ཐད། ལྷག་
བསད་སརོ་ ༤༥,༩༧༢་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  



48 
 

༣༨་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཐད། ༡༽ གོང་རྱིམ་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་རྱིས་མེད་
བཏང་བ་དང་། ༢༽ འཛནི་ཆས་རྙྱིང་པ་བདག་གཅསེ་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བྱས་པ། ༣༽ ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་
བཀདོ་རྱིས་སོན་པ་ོལྟར་མ་གནས་པར་ས་ོ ༡ དང་སེའུ་ཁུང་ ༡ སྐས་འཛགེ་ ༢ ཆད་འདུག་པར་ལན་འདབེས་
ནང་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པས། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་གནང་
ཕགོས་ཞྱིག་ངསེ་པར་དགོས།  

༣༨་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། བོགས་ལེན་པ་ (Shri MD Nazrul Islam) ནས་སོར་ ༡,༡༥༦,༣༢༤་༩༥ གང་
མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པར་འཕར་སོང་སོར་ 
༨༩༨,༢༩༡་༩༥ ཡྱིད་འཕརེ་ཁུངས་སལེ་མ་ཐུབ་ཚ།ེ བོགས་ལེན་པ་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་ས་
འདནོ་ཡངོ་བསད་སོར་༢༥༨,༠༣༣་༠༠ གང་མྱུར་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ས་ེགཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༨་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། དྲུང་ཡྱིག་ཟུར་པ་ནརོ་བུ་དབང་འདུས་ནས་སོར་ ༢,༥༨༨་༠༠ ཕྱིར་བཞསེ་དགོས་ཐད། 
དྲུང་ཟུར་ནརོ་བུ་དབང་འདུས་ལ་མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་སོར་ ༢,༥༨༨་༠༠ གང་མགོགས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱདེ་
དགསོ།  

༣༨་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། ལས་དྲུང་ཟུར་པ་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཉྱིས་ཟློས་སོང་བཏང་བའྱི་
ཐད། ལས་དྲུང་ཟུར་བར་མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་གང་མགགོས་བསྡུ་བཞསེ་ཐུབ་པ་དགོས།  

༣༨་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། འབབ་ཁྲལ་སོར་ ༩༤,༦༤༩་༠༠ ཐད། འབེལ་ཡོད་དངུལ་ཁང་ལ་མུ་མཐུད་འབེལ་
ལམ་གྱིས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༨་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༡། འཕྱིན་ལས་སྦྱྱིན་པ་རགོས་ཚགོས་ཀྱི་རགོས་དངུལ་སརོ་ ༢,༢༣༠,༥༨༠་༥༠ གཙང་
བཟ་ོདགསོ་ཐད། རགོས་དངུལ་སརོ་ ༡,༡༩༩,༥༩༨་༠༠ གཙང་བཟ་ོཟྱིན་ཡདོ་པ་གསལ་ཡང་དན་རྟགས་གང་
ཡང་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སོན་དང་།འཕོས་སོར་ ༡,༠༣༠,༩༨༢་༥༠ མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༨་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༨་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙནཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༣༩༽ སལེ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༣༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣༠ 
༣༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། མྱི་མང་ནས་ཞལ་འདབེས་བྱུང་བ་སོར་ ༦༢,༠༩༠་༠༠དབུས་སུ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༣། རྱིས་ཁྲ་ Tally མཉེས་ཆས་ནང་བྱིས་ཉར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་
ནས་གློག་རྱིན་བསྡུ་བཞེས་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། དངུལ་སེད་ཐོག་ཁྲལ་ (TDS) གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་སྐོར། 
༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཁ་དབང་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་རྱིས་
གསལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བྱུང་འཛིན་བཟོས་ཀང་རྱིས་ཁུར་མ་གནང་བའྱི་དངུལ་ཆད་ཐོན་པ་སོར་ ༣,༨༤༠་
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༠༠ སྐོར། ༣་༤། ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་དུས་ཐོག་དངུལ་ཁང་དུ་མ་བཅུག་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། ཡུལ་ཐང་གུན་
གསབ་སར་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༦། བ་ཕྱུགས་ཟགོ་བཤེར་འཐུས་ས་ོཚང་བ་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༣༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་བྱདེ་གསོག་དངུལ་བསྡུ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ལམ་སོན་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༣༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་བསྡུ་སོད་ཞུ་ཕོགས་ལམ་སོན་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། 
དངུལ་སདེ་ཐགོ་སེད་ཁྲལ་ (TDS) གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༦། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༧། ཁ་དབང་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་རྱིས་གསལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། བ་ཕྱུགས་ཟགོ་
བཤེར་འཐུས་ས་ོཚང་བ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༡། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་གན་རྒྱ་གཞྱིར་
བཟུང་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་ལས་ཤག་ཨར་རྒྱག་དང་འབེལ་བའྱི་སོང་སྐོར། ༣་༡་༥། ཨར་
རྒྱག་མཇུག་སྱིལ་སྐརོ། ༣་༤། ཕགོས་འབབ་དཔྱ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་བཞསེ་ཀྱིས་རྱིས་འབུལ་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  

༣༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོབ་གྲྭའྱི་སྣུམ་འཁོར་༼ས་སེ༽ འཇོག་ཁང་གསར་པ་རྱིས་སོད་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༣། སོར་ ༡༨,༤༦༤་༠༠ འབབ་ཀྱི་དངུལ་སེད་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། ཁ་པར་གཏའ་འཇོག་བྱུང་
འཛིན་མྱིག་སོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༣། ཨར་ལས་འཆར་འགོད་པ་དང་ལས་འཆར་འཕར་སོན་སྐོར། 
༣་༡་༦། ཁ་དབང་མ་གནས་རྱིས་ནང་རྱིས་འཁུར་བྱུང་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་སྐརོ།  

༣༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
༣་༡་༣། ཨར་ལས་འཆར་འགདོ་པ་དང་ལས་འཆར་འཕར་སོན་སྐརོ།  

༣༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༩ 
༣༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོབ་གྲྭའྱི་སྣུམ་འཁོར་༼ས་སེ༽ འཇོག་ཁང་གསར་པ་རྱིས་སོད་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། 

དགོས་ 
འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོར་ ༡༨,༤༦༤་༠༠ འབབ་ཀྱི་དངུལ་སདེ་གངོ་གུན་ཕགོ་པའྱི་ཐད། དངུལ་འབབ་ད་ེ
དག་ 

དངསོ་འབལེ་ཡངོ་ར་ེབལ་ཚ་ེལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཁ་པར་གཏའ་འཇགོ་བྱུང་འཛནི་མྱིག་སནོ་གནང་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་ཐད། དགོས་འདྱིའྱི་ལན་

འདབེས་ལྟར་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༤། འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་

དངུལ་ 
འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསསེ་ ༤  
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པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༦། ཁ་དབང་མ་གནས་རྱིས་ནང་རྱིས་འཁུར་བྱུང་མེད་པའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་

འདབེས་ 
ལྟར་ཁ་དབང་རྱིས་འཁུར་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༩་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། བྱུང་སོང་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་
དངུལ་ 

འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསསེ་ ༤  

པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༣༩་ཇ་༧ ༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༡། ཡོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་

མྱིག་སནོ་དང་འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ།  
༣༩་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༢། ཡོང་བསད་ས་འདནོ་ཁངོས་སོར་ ༥༢,༩༦༣་༠༠ ཐད། དགོས་ལན་ནང་སྱིག་མཐུན་

གང་ 
མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༩་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་
སནོ་ 

དང་འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༤༠༽ ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གླྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༤༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༤ 
༤༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣་༡། ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱུ་
ཆའྱི་ཟགོ་དབེ་ཉར་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣་༢། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་དང་འགན་ཡྱིག་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༡་༢་༣་༣། TDS གཅོག་འཕྱི་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་ཕོན་ཆེ་བཞག་
པའྱི་སྐརོ།  

༤༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་
དངུལ་ཕནོ་ཆ་ེབཞག་པའྱི་སྐརོ།  

༤༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་སདེ་ཀ་ནས་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་ཆ་གནང་པའྱི་སྐརོ།  
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༤༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༧ 
༤༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་དངུལ་སེད་ནས་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་ཆ་གནང་པའྱི་ཐད། 

དགོས་ 
འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ལྟར་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་བའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་གྱིས་
རྱིས་ 

གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བྱ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ 

གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སནོ་དང་འཕསོ་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༤༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ལོ་མང་གོང་གྱི་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། སོད་

བསད་རྙྱིང་པ་སོར་ ༨༦ ,༥༢༧་༧༠ ནས་སོར་ ༥༡ ,༡༨༣་༦༡ གཙང་བཟོ་ཟྱིན་པས། འཕོས་སོར་ 
༣༥,༣༤༤་༠༩ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོབ་ཡོན་ཞུས་སོད་གནང་ཕོགས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་
ལམ་སོན་ཇྱི་གནང་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་
འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ 
༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༠་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༢༥༦,༩༩༠་༠༠ ནས་སོར་ ༡༧༦,༥༦༧་༠༠ 
གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༨༠,༤༢༣་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༠་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༤༡༽  བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༤༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༢ 
༤༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་འགུལ་མེད་ལུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། རྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉེར་གཅྱིག་ལྕོགས་
སྐོར། ༣་༢་༢། ༼༤༽ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛནི་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་
སྐོར།  

༤༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་ནས་རྱིས་གསལ་ཡོང་བསད་སརོ་ ༢༢༢,༤༣༨་༢༤ སྐོར། ༡་༢་
༤། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
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༤༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་ནས་རྱིས་གསལ་ཡོང་བསད་སརོ་ ༢༢༢,༤༣༨་༢༤ སྐོར།  
༤༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་ལོ་མང་ནང་འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ལོ་
མང་སནོ་གྱི་ཡོང་བསད་སདོ་བསད་རྙྱིང་པ་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར།  

༤༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༤༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རགོས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་ལ་ོམང་ནང་འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། ལྷག་བསད་

གཞན་རྣམས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་གང་མྱུར་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལ་ོམང་སོན་གྱི་ཡོང་བསད་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། 
ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  

༤༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡་། བཟ་ོགཞྱིས་ཡངོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༤༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༢། མཉམ་འབལེ་ཡངོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༤༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༡། བཟ་ོགཞྱིས་སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༤༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༢། མཉམ་འབལེ་སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༤༢༽  མན་ཌྱི་ས་འག་ོལས་ཁང་དང་མཚ་ོཔདྨ་། པོན་ཌོའ་ོསྨན་ཁང། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༤༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
༤༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། རགོས་དངུལ་ལྷག་བསད་གཙང་བཟ་ོམ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། 
༤༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་གཙང་བཟ་ོམ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ནད་དགོངས་ཞུས་པ་ལ་
སྨན་ 

པའྱི་ང་ོསདོ་ཡྱི་ག་ེམེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། སྱིག་མཐུན་གུང་སངེ་ཞུ་ཕོགས་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  
༤༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་གཙང་བཟ་ོམ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ནད་དགོངས་ཞུས་པ་ལ་
སྨན་ 
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པའྱི་ང་ོསདོ་ཡྱི་ག་ེམེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། སྱིག་མཐུན་གུང་སངེ་ཞུ་ཕོགས་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  
༤༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༤༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༤༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༤༣༽ མན་སར་ཕན་བད་ེགླྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༤༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༤༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༤༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༤༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༤༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༢༠༣,༨༦༥་༠༠ ནས་སོར་ ༡༩༡,༨༦༥་༠༠ 

གཙང་ 
བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༡༢,༠༠༠་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༠། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སོར་ ༧༨༠,༡༠༢་༠༠ ནས་སོར་ ༦༥༦,༡༢༥་༠༠ 
གཙང་ 

བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༡༢༣,༩༧༧་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

 ༤༤༽ སངེ་ལརོ་ནྱི་ལ་མང་ག་ལ་ལས་རྱིགས་སྦྱོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༤༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩ 
༤༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༤༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་དངོས་ཟོག་བེད་སོད་བཏང་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐརོ།  

༤༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་སྐོར། ༣་༣། དངོས་ཟོག་བེད་མེད་གཙང་བཟ་ོདང་
ཟགོ་ 
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བཤེར་འཐུས་ཚང་གནང་དགོས་སྐོར། ༣་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་
སྐོར།  

༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༤༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་སྐོར། ༣་༣། དངོས་ཟོག་བེད་མེད་གཙང་བཟ་ོདང་
ཟགོ་བཤེར་འཐུས་ཚང་གནང་དགོས་སྐོར། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༤༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༤༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་ 

འགོད་དང། ལ་ོའཁོར་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསསེ་ ༤ 
པ་ 

ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༤༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་པ་ད་ེདག་ལུགས་

མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༤༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། འགན་འཛནི་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མཚན་རྟགས་མེད་པར་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་

ལག་དབེ་དནོ་ཚན་༣༢ ༼༢༽ དང་འགལ་འདུག་པས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕགོས་དགསོ།  
༤༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༤༥༽ ཀ་ོལ་ེགལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༤༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༤༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱིཧཧུ་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༤༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་སརོ་ ༡༡,༤༢༠་༠༠ ཁ་བསྒྱུར་བཏང་བའྱི་སྐརོ།  
༤༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༤༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༤༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་

དངུལ་ 
འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༤༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་
སནོ་དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་
སནོ་དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༤༦༽ ཀུམ་རའ་ོས་པ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༤༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས།  ༨  
༤༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་
མྱིན་སྐརོ། 

༤༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སྐོར། ༢་༣། མཚན་དོན་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་
འཐནེ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༢་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁྲ་ནང་རྱིས་འཁུར་མ་བྱས་པའྱི་སྐརོ། 

༤༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༡། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་གཞུང་དནོ་ཕགོས་བསདོ་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༤༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༤༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༤༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོད་བསད་སོར་ ༢༢,༥༠༠་༠༠ ཡྱི་ཐ་ོགཞུང་མེད་པའྱི་ཐད། སོད་བསད་རྙྱིང་པ་སོར་ 

༡༨,༠༥༠་༠༠ དངསོ་འབལེ་སོད་ཡུལ་མེད་ཚ།ེ ལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༤༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སོར་ ༢༢༧,༣༨༥་༦༤ ནས་སོར་ ༦,༨༨༡་༠༠ གཙང་

བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༢༢༠,༥༠༤་༦༤ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༤༧༽ ཅནོ་ཏཱ་ར་ནང་ཆནེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༤༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠ 
༤༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༤༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སེ་ནང་འཐུང་ཆུའྱི་རྱིས་ཁྲར་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། 
ཐབོ་སེང་དང་ངེས་མེད་གུང་སེང་ཞུ་ཕོགས་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། རང་འཚམ་གུང་སེང་གཏངོ་བཞྱིན་
པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། གུང་སེང་ཞུ་ཕོགས་འཐུས་ཚང་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  
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༤༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཨར་པ་ོམཇུག་བསྱིལ་ངསོ་སྦྱོར་ (Completion Report) ནང་ལས་གཞྱི་ཚད་ལྡན་
བྱུང་མེད་པའྱི་སནོ་སྐོར། ༡་༢་༢། རོགས་དངུལ་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་བེད་སོད་མ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། ས་
འདནོ་སོར་ ༧༧,༠༨༩་༠༠ སྐོར།  

༤༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རགོས་དངུལ་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་བེད་སདོ་མ་བཏང་བའྱི་སྐརོ།  
༤༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥  
༤༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཨར་པ་ོམཇུག་བསྱིལ་ངོས་སྦྱོར་ (Completion Report) ནང་ལས་གཞྱི་ཚད་

ལྡན་བྱུང་མེད་པའྱི་སོན་ཐད། Water level indicator ཐད་མུ་མཐུད་བོགས་ལེན་པར་བར་འདེད་ཀྱིས་
མཇུག་སོང་བྱདེ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་
བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ས་འདོན་སོར་ ༧༧,༠༨༩་༠༠ ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ནང་སྱིག་མཐུན་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོའཆར་ཡདོ་ཅསེ་གསལ་བ་ལྟར། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༤༩༩,༣༣༧་༣༥ ནས་སོར་ ༣༥༠,༢༢༤་༣༥ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་འཕསོ་སརོ་ ༡༤༩,༡༡༣་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། སདོ་བསད་སོར་ ༥༢,༨༥༥་༠༠ གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པའྱི་འཕསོ་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༤༨༽ སྱིར་ས་ེདག་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༤༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༤༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༤༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྱིར་ས་གནས་བཟ་ོགཞྱིས་ཀྱི་སྱི་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ།  
༤༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྱིར་ས་གནས་བཟ་ོགཞྱིས་ཀྱི་སྱི་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ།  
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༤༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༤༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་འགལ་བའྱི་སོར་ ༡༠,༡༨༥་༠༠ ཐད། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ 

གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ 
༥  

ནང་གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༤༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༤༩༽ སན་ར་ར་ནརོ་རྒྱལ་གླྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༤༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠ 
༤༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༤༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༤༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་དངུལ་རང་ཞུ་སོད་སྐོར། ༣་༢། ས་འདོན་གནང་བ་
རྣམས་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣་། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་གུང་སེང་སྐོར། ༣་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུས་མེད་པ་དང། དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༥། རྱིས་མཇུག་ཉྱིན་ས་
འདནོ་རྱིས་གཙང་བཟསོ་པའྱི་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  

༤༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། བ་ཕྱུགས་ཟགོ་ལྷག་མ་གནས་རྱིས་འཁུར་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  
༤༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། བ་ཕྱུགས་ཟགོ་ལྷག་མ་གནས་རྱིས་འཁུར་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  
༤༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༤༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་

འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ 
༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་གྱི་དངུལ་སདེ་ཐགོ་འབབ་ཁྲལ་ (TDS) གཅགོ་ཆ་གནང་བའྱི་
ཐད། དངུལ་ཁང་ནས་གཅོག་འཐེན་ཞུས་པ་འབེལ་བརོད་དམྱིགས་བསལ་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཞེས་པ་ཙམ་
གྱིས་འཐུས་མྱིན་ལ་སངོ་། འབལེ་ཡདོ་ལས་བྱདེ་ནས་འགན་ཆ་ེབཞསེ་གནང་ས་ེམཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  

༤༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༥༠༽ ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༥༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
༥༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༥༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༥༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་ཁ་དབང་རྱིས་བསུབ་བཏང་བ་དང་བེད་མདེ་བཞག་པའྱི་སྐརོ།  
༥༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་སོར་ ༤༠༢,༥༦༤་༠༦ འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར། 

༣་༡། སེད་ལྡན་ས་ོནམ་ལས་གཞྱི་རྒྱུན་འཁྱོངས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་འབེལ་
བའྱི་སནོ་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༥༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཚགོས་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་སྐརོ།  

༥༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༥༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་སོར་ ༤༠༢,༥༦༤་༠༦ འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་ཐད། 

རྱིས་ 
གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༢༡༠,༩༩༩་༧༩ རོགས་ཚོགས་ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ

དགསོ།  
༥༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སདེ་ལྡན་ས་ོནམ་ལས་གཞྱི་རྒྱུན་འཁྱངོས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐད། གོང་རྱིམ་ནས་ལམ་སནོ་ཇྱི་ 

གནང་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༥༡༽ ཌ་ོལན་ཇྱི་བནོ་གཞྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༨ 
༥༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༦ 
༥༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ལ་སངས་འཛནི་ལེགས་བཅོས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། དངུལ་
རང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏ་ེཉར་འཇོག་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་གྱི་ཨར་པོའ་ིལས་གཞྱི་
དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་ཕག་བསར་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། ལམ་
བཟོའ་ིལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ནང་གསེས། ཀ༽ རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སོར་༢༠,༠༠༠་༠༠ 
བརྒལ་ཏ་ེདངུལ་རང་ཞུས་སོད་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༥། ས་འདནོ་སོར་ ༣༨,༠༠༠་༠༠ སྐོར།  
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༥༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལག་ཡོད་དངུལ་རང་ལ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཁང་གླ་སོར་ ༩,༠༠༠་༠༠ 
གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༥༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། འཚ་ོསོན་བགོས་འགེམས་ལྷག་བསད་སྐརོ། ༡་༢་༥། ས་འཐུས་ཚགོས་ཁང་གྱི་ཨར་པའོ་ི
ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་ཕག་བསར་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༨། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། ལག་ཡོད་
དངུལ་རང་ལ་སངས་འཛནི་ཞན་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༢། ས་འདནོ་སོར་ ༣༨,༠༠༠་༠༠ སྐོར།  

༥༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ལ་སངས་འཛནི་ལེགས་བཅསོ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༧། ལམ་བཟ་ོ
ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༠། ཁང་གླ་སརོ་ ༩,༠༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༥༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ལ་སངས་འཛིན་ལེགས་བཅོས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། ལམ་
བཟ་ོལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༠། ཁང་གླ་སརོ་ ༩,༠༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༥༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
༥༡༌ཇ༡༽རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ས་གནས་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དང་སངས་འཛིན་ཐད། རྱིས་ལ་ོརྱིམ་པར་
 སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ཁག་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས་དང་། དངུལ་རྱིས་སངས་
 འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་༤ ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ས་འཐུས་
ལ་ འབལེ་ལམ་གྱིས་ས་གནས་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ངསེ་གནང་ཐུབ་པ་དགསོ།  
༥༡་ཇ་༢༽རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཟུར་རྱིས་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་ཟུར་རྱིས་ཡོངས་རྫོགས་སོ་བརྒྱབ་སེ། རེས་
མའྱི་  རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༡༌ཇ༌༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་
 མཐུན་མྱིན་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་ངསེ་པར་མཐུན་པ་བཟ་ོདགསོ།  
༥༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས།  
༥༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་ནས་མར་ང་ཚའོྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཞན་གྱིས་སྙན་སོན་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེནས་ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁངོས་ཀྱི་ཚགོས་པ་དང་། མཉམ་འབལེ་ཁག ཤོག་གངས་ ༧༠ ནས་ ཤོག་གངས་ ༡༣༤ བར་དུ་སྙན་
སནོ་གནང་མཁན། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

༼ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁངོས་ཀྱི་ཚགོས་པ་དང་། མཉམ་འབལེ་ཁག༽  
 

 

༥༢༽  སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་ས་ཚགོས་པ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
 

༥༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས།  ༢༢  
༥༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༥༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༥༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༣་༥། ཆོད་གན་བསར་བཟ་ོམ་གནང་བར་མུ་མཐུད་བོགས་གཡར་གནང་བ་དང། 
ཡོང་བསད་སརོ་ ༥,༠༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༧། ཕ་ོབང་གསར་རྒྱག་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༨། 
རྱིས་པས་རྱིས་ཁྲ་ཚད་ལྡན་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༥༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཕྱི་དངུལ་རྱིས་ཁྲ་དང་འགེངས་ཤོག་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སདེ་
ཁྲལ་གོང་གུན་ཕགོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༥། ད་ེགའྱི་ཞྱིང་ས་བགོས་མ་གཏོང་ཕགོས་སྐརོ།  
༣་༡། མཚན་དདོ་དང་ལས་དདོ་ནས་སྱིག་དནོ་བཞྱིན་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་ཆ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། སྱིལ་
འཛིན་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༣་༣། ཉ་ེའཁོར་སྐོར་བསོད་སྐབས་ཞལ་ལག་དོད་ཞུས་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་
༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༣་༦། སྨན་ཁང་གསར་
རྒྱག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༩། ཟོག་ཆད་སོར་ ༢༧,༨༣༥་༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། དུས་
བཀག་སེད་བཅོལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༡། འབབ་ཁྲལ་སོར་ ༡,༨༠༨,༠༠༠་༠༠ སྐོར། ༣་༡༢། འབབ་ཁྲལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ 12A འོག་དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༣། རུམ་གདན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༤། རགོས་
དངུལ་འཕར་སོང་སྐོར། ༥་༢། རགོས་དངུལ་ཐད་འབྱརོ་ཐགོ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  
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༥༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། མཚན་དདོ་དང་ལས་དོད་ནས་སྱིག་དོན་བཞྱིན་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་ཞུས་པའྱི་
སྐོར། ༣་༢། སྱིལ་འཛནི་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༣་༤། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་
མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༣་༡༠། དུས་བཀག་སེལ་བཅོལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༢། འབབ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ 12A འགོ་དབེ་སལེ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༥་༢། རགོས་དངུལ་ཐད་འབྱརོ་ཐགོ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༥༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༡ 
༥༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཕྱི་དངུལ་རྱིས་ཁྲལ་དང་འགེངས་ཤོག་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་

འདབེས་སུ་ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པ་མཉམ་ལམ་སོན་ཞུས་ས་ེམཐུན་པ་བཟ་ོཐབས་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་
གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་དགསོ།  

༥༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སདེ་ཁྲལ་གོང་གུན་ཕགོ་པའྱི་ཐད། དུས་བཀག་སདེ་ཁྲལ་མ་ཕགོ་པ་གནང་
རྒྱུ་ནྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཟློག་ཏུ་མེད་པའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པས། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་
ཞུས་ཏ་ེསྱི་གུད་མ་ཡོང་བ་ངསེ་པར་གནང་དགསོ།  

༥༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། དེ་གའྱི་ཞྱིང་ས་བོགས་མ་གཏོང་ཕོགས་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ལྟར་མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ཉ་ེའཁརོ་སྐརོ་བསདོ་སྐབས་ཞལ་ལག་དདོ་ཞུས་སདོ་གནང་བའྱི་ཐད། ཞལ་ལག་དདོ་ཞུ་
སདོ་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་སྱིག་གཞྱིའམ་ལམ་སནོ་ཁ་གསལ་གང་མྱུར་གཏན་འབེབས་དགསོ།  

༥༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསེས་༡ པོའ་ིབོགས་ལེན་
པའྱི་སོར་ ༥༢,༦༦༡་༠༠ དང་། ༥ པའྱི་འཕསོ་སརོ་ ༧༡,༦༣༡་༥༦ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  

༥༢་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༩། ཟོག་ཆད་སོར་ ༢༧,༨༣༥་༠༠ ཐད། ཟོག་ཆད་ཁག་ཉྱིན་འགངས་ཞགས་འཕུལ་དུ་མ་
བཏང་བར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༢་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༡། འབབ་ཁྲལ་སོར་ ༡,༨༠༨,༠༠༠་༠༠ ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་
མཐུན་པ་འག་ོདགསོ།  

༥༢་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༣། རུམ་གདན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། ཟོག་ཆད་རྱིས་གཙང་དུས་ཐགོ་བཟ་ོམ་ཐུབ་ཚ་ེསེར་
འཐྱིམ་འགྱུར་ཉནེ་ཡདོ་པས། འབལེ་ལས་ཡངོས་ནས་སྐབས་འཕལ་གཙང་བཟ་ོཐུབ་པ་དགསོ།  

༥༢་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༤། རགོས་དངུལ་འཕར་སོང་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༢་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༢་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༥༣༽  སལེ་ཀོབ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཡན་ལག རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༥༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༦ 
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༥༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལས་བྱདེ་བསྐ་ོབཞག་དང་ལས་ཀའྱི་ང་ོབ་ོགསལ་པ་ོམེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། འགན་ལྷན་བཀའ་
འཁྲོལ་མེད་པར་སེར་གྱི་མ་རོས་ལོ་ཏོག་ཚོང་བཅོལ་བཞག་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། འགན་ལྷན་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་
སེར་གྱི་སོར་འབུམ་༢༡ དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་སོན་རྱིས་བསྐོར་
ཞུ་ཡུལ་མེད་པ་དང་གནས་རྱིམ་དབར་ཧ་ེབག་ཆནེ་པ་ོཡོད་སྐརོ། ༣་༦། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་
བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༨། འགྲུལ་སལེ་རླངས་འཁརོ་སངས་འཛནི་ཞན་པའྱི་སྐརོ།  

༥༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། སོན་རྱིས་རྱིས་འགོ་དབྱ་ེའབྱེད་མ་གནང་བར་ཕོགས་བསོམས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའྱི་
སྐོར།  
༥༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་བྱེད་བསྐ་ོབཞག་དང་ལས་ཀའྱི་ང་ོབོ་གསལ་པ་ོམེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། འགན་ལྷན་
བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་སེར་ཀྱི་མ་རསོ་ལ་ོཏགོ་ཚངོ་བཅོལ་བཞག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། འགན་ལྷན་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་
པར་སེར་གྱི་སོར་འབུམ་ ༢༡ དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་
དང་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༦། འགྲུལ་སལེ་རླངས་འཁརོ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐརོ།  

༥༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཟགོ་སྐམ་ཆག་བཏང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡། བླང་དརོ་

སྱིག་གཞྱི་འགལ་བའྱི་སནོ་སྐརོ།  
༥༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་ཟོག་སྐམ་ཆག་བཏང་བའྱི་སྐརོ།  
༥༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༥༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་འགལ་བའྱི་སོན་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྱིས་ལོའ་ིནང་གཙང་བཟ་ོ

བྱས་ཏ་ེ 
རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པ་སོར་ ༢༥༦,༥༢༥་༠༠ ཕུད། འཕསོ་མུ་ 
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་སོར་ ༣,༧༠༤,༧༡༩་༠༠ ཕུད། 
འཕསོ་མུ་ 

མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༥༤༽  ཨ་ོརྱི་ས་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༥༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣༣ 
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༥༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དངུལ་ཁང་དངུལ་དེབ་ལ་སངས་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༢། རྱིས་གསལ་རོས་གླ་ཡོང་
བསད་དང་ཐ་ོགཞུང་གཉྱིས་དབར་བར་ཁྱད་སྐོར། ༣་༣། དབུས་མའྱི་རྱིས་ཁྲ་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་གྱི་རྱིས་
མཉམ་བསེས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། ལས་བཅར་ཐ་ོདབེ་སངས་འཛནི་ཞན་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། ཨ་ཤོམ་ས་ེཚན་གོང་
གུན་ཕྱིན་པའྱི་སྐརོ། ༣་༧། ཟགོ་དབེ་འབྱི་ཉར་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༥༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༡། མ་ར་ཁུངས་སེལ་རྱིས་ཤོག་དང་ཐོ་གཞུང་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༨། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༩། སྱིལ་འཛིན་མྱིག་སོན་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ་སྐརོ། ༥་༢། རགོས་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་སྐརོ།  

༥༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དངུལ་ཁང་དེབ་ལ་སངས་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢་༡། མ་ར་ཁུངས་བསེལ་རྱིས་ཤོག་
དང་ཐ་ོགཞུང་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༢་༢། རྱིས་གསལ་རོས་གླ་ཡོང་བསད་དང་ཐ་ོགཞུང་གཉྱིས་དབར་བར་
ཁྱད་སྐོར། ༡་༢་༣། དབུས་མའྱི་རྱིས་ཁྲ་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་དངུལ་གྱི་རྱིས་མཉམ་བསསེ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༤། 
གཞུང་དངུལ་སེར་བེད་བྱས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༥། ཨ་ཤོམ་ས་ེཚན་གོང་གུན་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། སནོ་རྱིས་བཀའ་
འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་ཕོན་ཆེ་བཞག་པའྱི་རེན་གྱིས་སེད་ཁ་
གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༧། སེ་ཚན་ནས་དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་ [Bank Reconciliation 

Statement] བཟ་ོསོལ་མེད་པའྱི་སོན་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་
བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ། ༥་༢། རགོས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༥༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སེད་ཁ་སོར་ ༤༩༣,༡༡༠་༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཚོགས་པའྱི་མ་དངུལ་ཇ་ེ
ཞན་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། རག་རྱིག་ཚོང་ཁང་གྱི་ཆད་ལྷག་སོར་ ༨༥,༢༩༩་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་
དགོས་སྐོར། ༣་༨། འཐུང་ཆུ་ཡོང་འབབ་རྱིས་ཁྱེར་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༣་༩། ཨ་ཤོམ་དུས་ཐོག་ཚོང་བསྒྱུར་མ་
ཐུབ་རནེ་པའྱི་གོང་གུན་སརོ་ ༤,༣༨༤,༦༦༨་༠༠ ཕགོ་པའྱི་སནོ་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་
སྐོར། ༥་༣། གསལོ་ཕོགས་ངསེ་ཅན་འབུལ་འབབ་སྐརོ།  

༥༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སེད་ཁ་སོར་ ༤༩༣,༡༡༠་༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཚོགས་པའྱི་མ་དངུལ་ཇ་ེ
ཞན་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། རག་རྱིག་ཚོང་ཁང་གྱི་ཆད་ལྷག་སོར་ ༨༥,༢༩༩་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་
དགོས་སྐོར། ༣་༨། འཐུང་ཆུ་ཡོང་འབབ་རྱིས་ཁྱེར་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༣་༩། ཨ་ཤོམ་དུས་ཐོག་ཚོང་བསྒྱུར་མ་
ཐུབ་རནེ་པའྱི་གོང་གུན་སརོ་ ༤,༣༨༤,༦༦༨་༠༠ ཕགོ་པའྱི་སནོ་སྐརོ།  

༥༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
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༥༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༡། ཚོང་ཁྲལ་ཡྱི་བྱུང་འཛནི་དང་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། ཚོང་ཁྲལ་གྱི་
བྱུང་ 

འཛིན་དང་ད་ེའབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཚོང་ཁྲལ་སོབ་སོན་པ་ནས་ཞུ་ལེན་གྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་
གྱིས་ 

རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༢། ཚངོ་ཁྲལ་སོར་ ༢༣༩,༢༦༣་༠༠ འཕར་ཐལོ་ ཤོར་བའྱི་ཐད། རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ 

གསལ་བཤད་ཚུལ་མཐུན་ཞུས་ས་ེམཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། འབབ་ཁྲལ་སོར་ ༡,༨༡༨,༠༢༠་༠༠ ཉསེ་ཆད་ཕགོ་པའྱི་ཐད། དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་

ཞྱིབ་ 
ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༣། གསོལ་ཕགོས་ངསེ་ཅན་འབུལ་འབབ་ཐད། འབུལ་འབབ་སོར་ ༣༢,༧༩༢་༧༡ ནས་

སོར་ ༢༧,༤༥༠་༣༣ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པས། འཕོས་སོར་ ༥,༣༤༢་༣༨ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༥༥༽ ལ་དྭགས་བསདོ་ནམས་གླྱིང་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

 
༥༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༩ 
༥༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སདེ་ཁའྱི་ཐགོ་སོར་ ༤,༢༨༦་༠༠ གོང་གུན་ཕགོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། དསོ་སལེ་རླངས་འཁརོ་
གྱི་དབེ་སལེ་དུས་ཐགོ་བསར་གས་ོམ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༥༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚོང་བཅོལ་ཡོང་བསད་སོར་ ༤༥༥,༤༢༩་༠༠ སྐོར། ༡་༢་༢། ལས་བྱེད་ཀྱི་གསོལ་
ཕགོས་སོམ་གཞྱི་ལ་བསར་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣། རྱིས་པའྱི་ལས་འཕར་དདོ་སོར་ ༧༠༠་༠༠ སྐོར། ༡་༢་
༤། ར་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཁག་ཅྱིག་གྱི་སོད་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༧། ཟོག་ཆད་སོར་
༤༡༦,༧༤༤་༥༠ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༨། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༡་༢་༩། སྱིག་
གཞྱི་ལས་འགལ་ཏེ་ཞལ་པར་དོད་རྒྱག་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏེ་གུང་སེང་ཞུ་
སདོ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁའེྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༥༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཚོང་བཅོལ་ཡོང་བསད་སོར་ ༤༥༥,༤༢༩་༠༠ སྐོར། ༡་༢་༣། ཚོང་ཁང་ཁག་གྱི་ཡོང་
འབབ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིར་འབུལ་དུས་ཚོད་སྐོར། ༡་༢་༥། ར་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཁག་ཅྱིག་གྱི་སོད་
བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༡་༢་༨། སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏ་ེགུང་སེང་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། ཆེས་
མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་དག་མཆན་འཁདོ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་མྱིག་སོན་བྱདེ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། ད་ེགའྱི་སྣུམ་འཁརོ་ཐ་ོ
དབེ་ཐ་ོབཀདོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༨། ཟགོ་ཆད་སོར་ ༤༠,༨༧༦་༡༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༥༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༩ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོད་ཡོང་རྙྱིང་པ་དང་ཟོག་ལྷག་སྐོར། ༡་༢་༤། ལོ་མང་སོང་བའྱི་རོགས་དངུལ་རྙྱིང་པ་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར། ༡་༢་༩། ལ་ོམང་སངོ་བའྱི་ཟགོ་ར་ོརྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  
༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང། བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར། ༣་༢། བརྙན་འཕྱིན་
ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་ཡོང་འབབ་ཁག་ལུགས་མཐུན་དབྱེ་འབྱེད་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། རྱིས་ཆད་སོར་ 
༡༣༥,༨༦༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༧། སྣུམ་འཁརོ་རྙྱིང་པ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༥༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོད་ཡོང་རྙྱིང་པ་དང་ཟོག་ལྷག་སྐོར། ༣་༢། བརྙན་འཕྱིན་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་ཡོང་

འབབ་ཁག་ལུགས་མཐུན་དབྱ་ེའབྱེད་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། རྱིས་ཆད་སོར་ ༡༣༥,༨༦༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༧། སྣུམ་འཁརོ་རྙྱིང་པ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༥༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༧ 
༥༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ལ་ོམང་སོང་བའྱི་རོགས་དངུལ་རྙྱིང་པ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་

ལན་འདབེས་ལྟར་རགོས་ཚགོས་དང་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ལོ་མང་སོང་བའྱི་ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། སོད་

ཡོང་རྙྱིང་པ་ཁག་གྱི་གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང་། འཕོས་མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སེད་མེད་བུན་གཡར་ ༢,༩༥༠,༠༠༠་༠༠ ཐད། རྱིས་
སྙན་ལན་འདེབས་སུ་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་བཞྱིན་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་༢༠༡༧།༠༣།༠༦ འཁོད་
ཡྱིག་འབེལ་གནང་བའྱི་ནང་དོན་ལྟར། དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་འཕལ་དུ་ཕྱིར་སོག་དགོས་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཕེབས་
ལྟར། འདྱི་ནས་འགན་ལྷན་མཉམ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སངོ་དགསོ། 

༥༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། ལོ་མང་སོང་བའྱི་ཟོག་རོ་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། དོགས་འདྱི་ལན་
གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང། བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། 
སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབྱརོ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སངེ་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 
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༥༥་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། རྒྱབ་རྟེན་ཐ་ོགཞུང་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་
ལྟར་དེབ་འགོད་ཉར་འཇོག་བྱས་ཡོད་ཚུལ་གསལ་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སོན་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༥་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༥་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༥༦༽ ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༥༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤༠ 
༥༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྣུམ་འཁོར་ཐ་ོདེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁྲོལ་སྐོར། ༡་༢་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་སྐོར། ༡་༢་༧། ཁ་དབང་བེད་སོད་ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ་དང་རྱིན་
ཚད་འགན་ཤོག་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་
པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༢། དངུལ་ཆད་སོར་ ༡༧༤,༤༤༡་༥༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༡། ཆ་སྙོམས་
ཀྱིས་གསོལ་ཕགོ་སར་ཆ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། འག་ོགོན་ལ་བསྱི་ཚགས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཚངོ་ཁང་གྱི་
ཟོག་ཆད་སྐོར། ༣་༥། གཞུང་འབེལ་དང་ལས་བྱེད་ས་འདོན་རྱིས་གཙང་དུས་ཡུན་ཁ་གསལ་དགོས་སྐོར། ༣་༦། 
བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་སྐོར། ༣་༨། ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིསོང་༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ི
ནང་རྱིས་ཁྱརེ་ཞུས་སྐརོ།  

༥༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། ཉྱིན་གླ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༥༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྣུམ་འཁོར་ཐ་ོདེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ཁ་དབང་བེད་སོད་
ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ་དང་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
སྐོར། ༡་༢་༦། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་སྐརོ། ༡་༢་༡༠། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་
མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། དངུལ་ཆད་སོར་ ༡༧༤,༤༤༡་༥༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༢། 
ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༣། ཚོང་ཁང་གྱི་ཟོག་ཆད་སོར་ ༣༠༩,༦༥༧་༠༠ 
གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༥། གཞུང་འབེལ་དང་ལས་བྱེད་ས་འདོན་རྱིས་གཙང་དུས་ཡུན་ཁ་
གསལ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༦། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀདོ་ཁྱབ་དང་འགལ་འཛལོ་གྱུར་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཟགོ་སརོ་ 
༤༧༤,༣༥༧་༠༠ ཡྱི་གནས་སངས་སྐོར། ༣་༢། ཟོག་སྤུས་གཟྱིགས་ཐད་སངས་འཛིན་ཞན་སོན་རེན་པའྱི་རྱིས་
མཚམས་ཉྱིན་ཟོག་ཕོན་ཆ་ེལྷག་པའྱི་སནོ་སྐརོ། ༣་༣། ཞྱིང་རསོ་ས་ེཚན་གྱི་ཁང་པ་བཟ་ོབཅསོ་སྐོར།  

༥༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༢ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༥། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་
གཅོག་འཐེན་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༧། སྱིག་འགལ་གྱི་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༨། དུས་བཀག་སདེ་བཅལོ་ཐད་གོང་གུན་སོར་ ༣༦,༦༢༣་༠༠ ཕགོ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། འ་ོམ་ད་ོདམ་ཟུར་
པ་བསདོ་ནམས་དབང་རྒྱལ་ནས་རྱིས་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༤། ལས་བྱདེ་ར་དགངོས་དང་འབལེ་བའྱི་སྱིག་
གཞྱི་ཁ་གསལ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༧། ལས་བྱེད་ཀྱི་དགོངས་ཞུའྱི་གནས་སངས་སྐོར། ༡་༢་༡༨། བསོད་
ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཡོང་བསད་སོར་ ༦༧,༡༩༧་༨༦ སྐོར། ༣་༤། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་
མཆན་འཁོད་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༣་༥། དངུལ་ཆད་གཙང་
བཟ་ོཆེད་བུ་ལོན་ཞུས་ལེན་གནང་བའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༦། Jungle Jim འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་རྱིས་འཁུར་
གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་སོན་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་
འཛནི་སོང་བརྒྱ་ཆ་སྐརོ།  

༥༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། ལས་བྱེད་ར་དགོངས་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༡༧། ལས་བྱེད་ཀྱི་དགོངས་ཞུ་གནས་སངས་སྐརོ། ༣་༥། དངུལ་ཆད་གཙང་བཟ་ོཆེད་བུ་ལོན་ཞུས་ལེན་གནང་
བའྱི་སནོ་སྐརོ། ༣་༦། Jungle Jim འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་རྱིས་འཁུར་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་སནོ་སྐརོ།  

༥༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༠ 
༥༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཕོགས་ཐད། ད་ེགའྱི་འགན་ལྷན་ནས་བོད་མྱི་

མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དང་། མང་རྱིས་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སོན་ལ་ཅྱི་མྱི་སྙམ་པར་འཛིན་སོང་
བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་བ་ད་ེདག་གང་བྱུང་ཁ་བསྒྱུར་གཏངོ་བ་ནྱི་ར་བ་ནས་འགྱིག་ཐབས་མེད་པས། རྱིས་
ཞྱིབ་ནས་རང་འཇགས་སོད་བསད་རྱིས་སོན་ཞུས་འདུག་པ་ལྟར་ཀ་ཀོར་གང་ཡང་མེད་པར་གང་མྱུར་དཔལ་
ལས་སུ་འབུལ་དགསོ།  

༥༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཕོགས་ཐད། ད་ེགའྱི་འགན་ལྷན་ནས་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དང་། མང་རྱིས་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སོན་ལ་ཅྱི་མྱི་སྙམ་པར་འཛིན་སོང་
བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་བ་ད་ེདག་གང་བྱུང་ཁ་བསྒྱུར་གཏངོ་བ་ནྱི་ར་བ་ནས་འགྱིག་ཐབས་མེད་པས། རྱིས་
ཞྱིབ་ནས་རང་འཇགས་སོད་བསད་རྱིས་སོན་ཞུས་འདུག་པ་ལྟར་ཀ་ཀོར་གང་ཡང་མེད་པར་གང་མྱུར་དཔལ་
ལས་སུ་འབུལ་དགསོ།  

༥༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། སྱིག་འགལ་གྱི་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ཐད། ད་ེགའྱི་འགན་
ལྷན་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དང་། མང་རྱིས་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སོན་ལ་ཅྱི་མྱི་སྙམ་
པར་འཛནི་སོང་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་བ་ད་ེདག་གང་བྱུང་ག་བསྒྱུར་གཏངོ་བ་ནྱི་ར་བ་ནས་འགྱིག་ཐབས་
མེད་པས། རྱིས་ཞྱིབ་ནས་རང་འཇགས་སོད་བསད་རྱིས་སོན་ཞུས་འདུག་པ་ལྟར་ཀ་ཀོར་གང་ཡང་མེད་པར་
གང་མྱུར་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགསོ།  
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༥༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐད་གོང་གུན་སོར་ ༣༦,༦༢༣་༠༠ ཕོག་པའྱི་ཐད། མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། འ་ོམ་ད་ོདམ་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ནས་རྱིས་ཆད་ཐནོ་པའྱི་ཐད། ད་ོབདག་
བསདོ་ནམས་དབང་རྒྱལ་ལ་མུ་མཐུད་འབལེ་ལམ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༦་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༨། བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཡོང་བསད་སོར་ ༦༧,༡༩༧་༨༦ ཐད། མཉམ་དྲུང་
ཟུར་པ་ར་ོར་ེཚ་ེརྱིང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་༨ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ནས་དངུལ་ཆད་གང་
ཡང་མདེ་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་པ་འབེལ་ཡདོ་ནས་འགལེ་བརདོ་བྱུང་འདུག་ན། མཉམ་དྲུང་ཟུར་པ་ར་ོར་ེ
ཚ་ེརྱིང་གྱིས་འགན་བཞེས་ཏ་ེགཙང་བཟ་ོདགསོ་པ་ཆགས་འདུག 

༥༦་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁདོ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟསོ་
པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་ཐད། ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་མཉམ་གསོ་བསྡུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༦་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་རེ་བལ་བ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་དང་། འཕོས་མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ།  

༥༦་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་དགོས་མེད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་
དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ།  

༥༦་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་
ཆ་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༥༧༽  ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༥༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩ 
༥༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གཏའ་འཇགོ་གྱི་བྱུང་འཛནི་མྱིག་སནོ་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་
གཏན་འབེབས་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། སོན་ཐོག་བུ་ལོན་སེད་ཁ་འབབ་སོར་ ༢༩,༤༦༤་༠༠ འགན་ལྷན་
བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐརོ། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༥༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༥༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། བྱུང་འཛིན་དང་དངུལ་དེབ་བསར་བཟ་ོབྱས་པའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༡་༢། ཁྲལ་འབབ་སོད་
བསད་ཁྲྱིམས་རདོ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐརོ། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་སྐརོ།  

༥༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༥༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༥༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
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༥༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང་། 
འཕསོ་མུ་ 

མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང་། 

འཕསོ་མུ་ 
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༥༨༽ སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བཟ་ོཚོགས་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

 
༥༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༨  
༥༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། ནང་ཁུལ་སངས་འཛནི་ཞན་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༩། རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་རྱིས་ཁྲའྱི་སྐརོ། ༡་༢་
༡༠། ཅ་དངོས་ཁག་ཅྱིག་ Auction ལམ་ནས་ཚོང་བསྒྱུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། སྣུམ་འཁོར་འཇོག་ཁང་
གསར་བཟ་ོཆདེ་གན་རྒྱ་བཞག་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༡། གཙང་ཁའེྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༥༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༡་༢་༢། འག་ོགོན་ལ་མ་གཏོགས་
ཡོང་འབབ་ཁག་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། འབབ་ཁྲལ་དང་འབེལ་ TDS 

Return གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ི IT Return དང་ FC return filling མ་གནང་
བར་ཁྲྱིམས་འགལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་འབྱི་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། 
སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༣་༢། རུམ་གདན་ཚོང་བཅོལ་
དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༣། ཁ་དབང་ཐ་ོདེབ་འབྱི་ཉར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ།  

༥༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
མེད་པ་དང། བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར་། ༡་༢་༣། ཅ་དངོས་ཁག་ཅྱིག་ Auction ལམ་ནས་
ཚོང་བསྒྱུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སྣུམ་འཁོར་འཇོག་ཁང་གསར་བཟ་ོཆེད་གན་རྒྱ་བཞག་མེད་པའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༥། ཁ་དབང་ཐ་ོདབེ་འབྱི་ཉར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༦། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་
སྐོར། ༣་༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛལོ་སྐརོ། ༥་༡། གཙང་ཁའེྱི་བརྒྱ་ཆ་
སྐོར།  

༥༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། གཉྱིས་མོས་ཆདོ་གན་ལྟར་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ད་ེག་ཚགོས་པའྱི་
མ་དངུལ་སངས་འཛིན་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བོགས་ལེན་པ་ Kaka Ram ལ་སོར་ ༢༥,༠༠༠་༠༠ འཕར་མ་
སད་པའྱི་སྐརོ།  

༥༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་ལྟར་དངུལ་བསྡུ་བཞསེ་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ད་ེག་ཚོཌ་པའྱི་མ་
དངུལ་སངས་འཛིན་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བོགས་ལེན་པ་ Kaka Ram ལ་སོར་ ༢༥,༠༠༠་༠༠ འཕར་མ་སད་
པའྱི་སྐརོ།  

༥༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༥༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་འརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་

བརྒལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡྱིན་པས། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་
གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 

༥༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༥༩༽  སྱིར་བདོ་ཚོགས་ལག་ཤསེ་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༥༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣༢ 
༥༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་འཕར་སོང་དང་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་
པའྱི་སྐོར། ༣་༡། སེ་ཚན་ལ་ཁ་ལོ་བ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་གླ་འཁོར་གླས་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་
སདེ་ཁྲལ་རྱིས་ཁྲ་ས་ོསོར་ཡོང་བསད་རྱིས་ཁུར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། ར་ོཞུན་རླངས་རྫས་གཏའ་འཇོག་ལྟར་ཕུ་
རྱིལ་གངས་༡ ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༩། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་གྱི་ཟོག་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སོན་ཞུ་རྒྱུ་
མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༥༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བླང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཁ་སོན་
དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་འཕར་སོང་དང་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབ་དགོས་
པའྱི་སྐོར། ༣་༢། སྱིར་བོད་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཐ་ོདེབ་དང་ཚོགས་མྱིའྱི་དོད་བསྡུས་མེད་པའྱི་སྐོར། 
༣་༢་༢། སྱིར་བོད་ཚོགས་ཀྱིས་དེབ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཟུར་ཕོགས་ཚད་གཞྱི་གཏན་
འབེབས་ར་འཛནི་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། དུས་བཀག་སདེ་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ གཅགོ་ཆ་གནང་བའྱི་གཞུང་གུན་སོང་
བའྱི་སྐོར། ༣་༦་༢། བལ་སྐུལ་རྱིས་ཁྲ་ནང་གསལ་ཁ་པར་གཏའ་འཇོག་ཡོང་བསད་སོར་ ༡,༢༠༢་༠༠ ལ་བྱུང་
འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦་༣། རྱིས་གསལ་ར་ོཞུན་རླངས་རྫས་གཏའ་འཇོག་དང་བྱུང་འཛིན་གཉྱིས་བར་ཁྱད་
སྐོར། ༣་༨། ཚགོས་གཙརོ་ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གནང་བའྱི་གཞྱི་བཅལོ་ཡྱིག་ཆ་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  
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༥༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ནང་ཁ་སོན་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
འཕར་སོང་དང་སནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣། ས་ེཚན་ལ་ཁ་ལ་ོབ་ཡདོ་བཞྱིན་དུ་གླ་
རྒྱུག་མོ་ཌ་གླས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སྱིར་བོད་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཐ་ོདེབ་དང། ཚོགས་མྱིའྱི་དོད་
བསྡུས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ གཅོག་ཆ་གནང་བས་གཞུང་
གུན་སོང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་ཁྲལ་རྱིས་ཁྲལ་སོ་སོར་ཡོང་བསད་རྱིས་འཁུར་
དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། ར་ོབཞུན་རླངས་རྫས་གཏའ་འཇོག་ལྟར་ཕུ་རྱིལ་གངས་ ༡ ཚང་གྱི་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༩། ཚགོས་གཙརོ་ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གནང་བའྱི་གཞྱི་བཅོལ་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། འཛནི་སངོ་གྱི་འཐུས་
ཤོར་རེན་པས་ཐུག་བཟ་ོས་ེཚན་གྱི་ཁ་ེའབབ་ས་ལ་ོལས་སོར་ ༡༦༢,༧༤༧་༥༠ ཆག་པའྱི་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༥༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སྱིར་བཏང་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་བལ་སྐུད་གཙང་ཁེ་རྱིས་འཁུར་ཞུ་ལུས་སོང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། 
ཤྱིང་སོང་གཅོད་གླ་སོར་ ༦༥,༠༠༠་༠༠ ཁ་དབང་ཁོངས་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། སྣུམ་འཁོར་ཐ་ོདེབ་
འབྱི་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  

༥༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ཤྱིང་སོང་གཅོད་གླ་སོར་ ༦༥,༠༠༠་༠༠ ཁ་དབང་ཁོངས་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་
༦། སྣུམ་འཁརོ་ཐ་ོདབེ་འབྱི་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  

༥༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
༥༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ག༽ ལན་གསལ་ལྟར་མཇུག་སོང་

གྱིས་ 
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་གླ་འབབ་ནས་ TDS གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་
ཐད།  

རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པར་སྙན་སེང་གྱིས་ལམ་སོན་ཇྱི་གནང་ལྟར་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགསོ།  

༥༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སྱི་བཏང་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་བལ་སྐུད་གཙང་ཁ་ེརྱིས་འཁུར་ཞུ་ལུས་སོང་བའྱི་ཐད། རྒྱ་གར་
ཆསེ་ 

མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པ་མཉམ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༥༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། ལོ་ཁམས་སོ་སོའ་ིཁང་གླ་རྱིས་ཁྲལ་རྱིས་སོན་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་

ལྟར་ 
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ཁང་གླའྱི་བྱུང་རྱིས་འཁུར་གནང་ཕོགས་ཁག་རྱིས་ཁྲར་རྱིས་སོན་ཞུས་ནས་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ།  

༥༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་
ནྱི།  

དཔལ་འབྱརོ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་ 
གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 

 
༦༠༽  བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤྱིས་གླྱིང་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༦༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣༤ 
༦༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༦། མ་དངུལ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༨། ལས་བཅར་ཐ་ོདེབ་འཐུས་ཚང་འབྱི་ཉར་
མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མྱིག་སོན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ལས་གཞྱི་ཕག་བསར་དང་
འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༣་༥། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་(fixed asset register) འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་
སྐོར།  

༦༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༧། རྱིས་ཁྲ་འཐུས་ཚང་བཟ་ོགནང་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  
༦༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། མ་དངུལ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། རྱིས་ཁྲ་འཐུས་ཚང་བཟ་ོགནང་མེད་པའྱི་
སྐོར། ༡ ་༢ ་༨། སོན ་རྱིས ་བཀའ་འཁྲོལ ་མྱིག ་སོན ་ཞུ ་རྒྱུ ་མེད ་པའྱི་སྐོར། ༡ ་༢ ་༩། ནད་པ ་འདེན ་འཁོར ་ 
(Ambulance/ WB 74 S 8792) བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༣། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་ (Fixed Asset 

Register) འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། གཞུང་དངུལ་སེར་ཉར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། ས་ཆའྱི་
རྱིན་འབབ་སོར་ ༢༠༠,༠༠༠་༠༠ ད་ེགའྱི་རྱིས་ཁངོས་རྱིས་ཁྱརེ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། Children Banking 
ཡྱི་སདོ་བསད་རྙྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༦༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མྱི་སེར་གྱི་མྱིང་ཐགོ་དངུལ་ཁང་རྱིས་སོའ་ིསྐོར། ༡་༢་༢། དགོས་གལ་མེད་པའྱི་དངུལ་ཁང་
རྱིས་སོ་བརྒྱབ་དགོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཕྱི་དངུལ་ཞུ་ལེན་བྱས་
པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། ཟོག་འཐུས་ཚང་མྱིག་སོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། གཏའ་འཇོག་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སོན་བྱ་རྒྱུ་
མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། ཁང་གླ་ཡོང་བསད་སོར་ ༥༡,༨༨༣་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༡་༢་༡༡། སོ་ཕྱུགས་
གས་ོཁང་ས་ེཚན་ལ་ོལྟར་ཇ་ེཞན་དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སནོ་སྐོར། ༡་༢་༡༢། ཉལ་ཁང་གྱི་ཟགོ་གྱི་སངས་འཛནི་ཞན་པའྱི་
སོན་སྐོར། ༣་༢། Kiwi ཤྱིང་ཏོག་ཆད་འབབ་སོར་ ༢༧,༧༥༥་༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། Axis 
Bank དངུལ་ཁང་དང་དའེྱི་དངུལ་འཇགོ་སོར་ ༦༥༠,༠༠༠་༠༠ སྐོར། ༣་༧། རྱིས་འགོའ་ིང་ོབ་ོདང་འག་ོགོན་གྱི་ང་ོ
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བ་ོམྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༨། ལས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་འགལ་ཏ་ེའག་ོགོན་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༩། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། སྱིལ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༡། རོགས་དངུལ་ཐད་
འབྱརོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་སྐརོ། ༥་༢། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༦༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཕྱི་དངུལ་ཞུ་ལེན་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། རྱིས་འགོའ་ིང་ོབོ་དང་

འག་ོ 
གོན་གྱི་ང་ོབ་ོམྱི་མཐུན་པའྱི་སྐརོ། ༣་༨། ལས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་འགལ་ཏ་ེའག་ོགོན་བཏང་བའྱི་སྐརོ།  

༦༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༧ 

༦༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མྱི་སེར་གྱི་མྱིང་ཐགོ་དངུལ་ཁང་རྱིས་སོའ་ིཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སུ་སེར་
གྱི་དངུལ་ཁང་ད་ེརསེ་སུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་བ་ལྟར་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དགསོ་གལ་མདེ་པའྱི་དངུལ་ཁང་རྱིས་ས་ོབརྒྱབ་དགསོ་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དགསོ་པའྱི་
ཐད། མུ་མཐུད་དངུལ་ཁང་ས་ོརྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཟོག་འཐུས་ཚང་མྱིག་སོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། མཉམ་དྲུང་ཟུར་པ་ཚ་ེརྱིང་དབང་
འདུས་ལ་འབལེ་ལམ་གྱིས་ཉལ་ཆས་ (Blanket) གངས་༡༠༧ དང་། འབོལ་གདན་བཅས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཁ་
གསལ་བཟསོ་ཏ་ེགཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། གཏའ་འཇོག་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། སོར་ ༤༥,༧༣༠་༠༠ གཏའ་
འཇགོ་བྱུང་འཛནི་ཁག་ཁུངས་ས་ོསོར་ཆདེ་བཅར་གྱིས་གང་མགགོ་རག་ཐབས་བྱདེ་དགོས།  

༦༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༠། ཁང་གླ་ཡོང་བསད་སོར་ ༥༡,༨༨༣་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་
ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང་། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༠་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། ས་ོཕྱུགས་གས་ོཁང་ས་ེཚན་ལ་ོལྟར་ཇ་ེཞན་དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སནོ་ཐད། རྱིས་སྙན་
ལན་འདེབས་སུ་འགན་ལྷན་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཇྱི་འགབ་གནང་ཕོགས་ཐད་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ་
ལྟར་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༠་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༢། ཉལ་ཁང་གྱི་ཟོག་གྱི་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སོན་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་
འགན་ལྷན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཟགོ་ལྷག་རྣམས་འདྱི་བྱས་འདྱི་མྱིན་གྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་པར་དགསོ།  

༦༠་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། སྱི་ཁང་ཉམས་གས་ོཆེད་སོར་ ༣༡༨,༠༨༡་༠༠ འག་ོགོན་བཏང་བའྱི་ཐད། བཀའ་ 
འཁྲོལ་མེད་པར་མཉམ་དྲུང་ནས་ཐག་གཅོད་ལྟར་ཁ་བསྒྱུར་དང་འག་ོགོན་བཏང་བར་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་
འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་ངསེ་པར་དགོས།  

༦༠་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། Kiwi ཤྱིང་ཏོག་ཆད་འབབ་སོར་ ༢༧,༧༥༥་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་
སྙན་ནང་ Kiwi ལྷག་བསད་ཀྱི་ལོ་ ༢༡༣་༥༠ ད་ེདག་རྱིན་གོང་ཉུང་བ་སོར་༡༣༠་༠༠ ཐོག་རྱིས་སྐོར་གྱིས་
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སོར་༢༧,༧༥༥་༠༠ ད་ེདག་ཚགོས་གཙ་ོབླ་ོབཟང་སྙྱིང་ར་ེརང་ཉྱིད་ནས་འགན་བཞེས་ཏ་ེགཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ། 
ཞསེ་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སངོ་གྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༠་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ཚོགས་གཙ་ོནས་འགྲུལ་བཞུད་འགོ་གོན་ཞུས་ལེན་གནང་ཕོགས་ཐད། རྱིས་སྙན་
ནང་རེས་ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཁུངས་ལྡན་གསལ་བཤད་ངེས་པར་དུ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་
སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༠་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། Axis Bank དངུལ་ཁང་དང་དེའྱི་དངུལ་འཇོག་སོར་ ༦༥༠,༠༠༠་༠༠ ཐད། སྱི་
དངུལ་ལ་གནོ་གུན་ཕགོ་ཉནེ་ཆ་ེཞྱིང་ཁ་ེཕན་རྣམས་སྱི་ལ་ཏག་ཏག་འབབ་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་བཤད་དཀའ་བ་ཆགས་
འདུག་ན། གང་མྱུར་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་ད་ེདག་དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་ཐོག་འཇོག་ཐུབ་པ་དགོས།  

༦༠་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༩། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་
བ་ནྱི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྱིག་
འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 

༦༠་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༠། སྱིལ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་མདེ་པའྱི་ཐད། དན་རྟགས་ཁག་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ན་
རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས། དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༠་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༠་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༠་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་ཐད། ལན་འདེབས་རྱིམ་པའྱི་ནང་གང་

མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བྱིས་འདུག་ཀང་། ད་བར་སོར་གཅྱིག་ཀང་ཕུལ་མྱི་
འདུག་པས་ཀ་ཀརོ་གང་ཡང་མདེ་པར་གང་མྱུར་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས།  

༦༠་ཇ་༡༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༢། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། ལན་འདབེས་རྱིམ་པའྱི་ནང་གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་
འབུལ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་བྱིས་འདུག་ཀང་། ད་བར་སརོ་གཅྱིག་ཀང་ཕུལ་མྱི་འདུག་པས་ཀ་ཀརོ་གང་ཡང་
མེད་པར་གང་མྱུར་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས།  

 
༦༡༽  སང་ཏོག་བདོ་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༦༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༢ 
༦༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།  
༦༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣  

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འབབ་ཁྲལ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༤། འབབ་ཁྲལ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་
མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། འབབ་ཁྲལ་གཅགོ་འཐནེ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༦༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྱི་མཐུན་མཉམ་སེལ་གྱི་རྒས་ཡོལ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
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༦༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣་། ཡོང་
བསད་རྙྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༦༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༧ 

༦༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡྱིན་པས། འགན་
ལྷན་ལ་སྙན་སངེ་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ།  

༦༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་
བ་ནྱི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེ ཤོས་ད་ེཡྱིན་པས། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྱིག་
འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 

༦༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ལས་བྱེད་ར་དགོངས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་
གསལ་ལྟར། སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་གནང་རྒྱུར་དངོས་འབེལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚེ། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་
གྱིས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གནང་ཐབས་ཞུ་དགོས་པས། སད་ཕྱིན་ལས་དོན་གང་བྱས་སྱིག་འགལ་མ་
ཆགས་པ་ངསེ་པར་གནང་དགསོ།  

༦༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། སོར་ ༤༣༤,༦༥༤་༠༠ 
ནས་སོར་ ༣༥༢,༨༧༥་༠༠ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་འཕོས་སོར་ ༨༡,༧༧༩་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པས། འགན་ལྷན་ནས་སྱིག་
འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས།  

༦༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༡་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཞུགས་རགོས་གནང་། ཕག་ཚདོ། ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་བྱའྱི་བར་གསངེ་།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ། སྱི་འཐུས་གངས་ ༨ ཙམ་ཞྱིག་ཚགོས་བཅར་མ་ཕེབས་པ་དང་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ད་ེའད་
ཆགས་སོད་དུས། སྱི་འཐུས་གངས་ ༣༧ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག འདྱིར་ཚོགས་དུས་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ངསེ་པར་དུ་དུས་ཐགོ་ཕབེས་རྒྱུ་དང་། གོས་ཚོགས་འདྱི་སནོ་ལ་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེབཞྱིན་དགོངས་པ་བཞེས་
རགོས་གནོངས། ལས་རྱིམ་མཇུག་སྱིལ་འག་ོདུས་དེར་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད། མུ་མཐུད་སྙན་སནོ་གནང་མཁན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ག་ེ
བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མུ་མཐུད་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུར།  

༦༢༽  ར་ཇ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་འབེལ་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༦༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༨ 
༦༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། མྱི་མང་སེར་གྱི་གློག་རྱིན་གཞུང་གོན་ཁོངས་ནས་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། རྱིས་བསུབ་
གནང་བའྱི་འཛནི་ཆས་དང་ཟགོ་གྱི་གནས་སངས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁྲལ་
ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༢། གཏའ་དངུལ་ཡོང་བསད་རྱིས་ཁུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། བསྒྱུར་
དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་ནོར་ཏེ་རྱིས་ཁུར་གནང་བ་དང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་འཚེམས་གྱུར་པའྱི་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༦༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཐབོ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། Child care རྱིས་འགོའ་ིརགོས་
དངུལ་ལྷག་བསད་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༦༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་འཕོས་ལྷག་སྐོར། ༡་༢་༤། མྱི་མང་སེར་གྱི་གློག་རྱིན་
གཞུང་གོན་ནས་བཏང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༧། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། 
རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པ་དང་འདྱི་གའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་དབར་བར་ཁྱད་སོར་ ༨,༢༣༢་༨༥ ཐོན་པའྱི་སྐརོ། ༡་
༢་༩། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་ནོར་ཏེ་རྱིས་འཁུར་གནང་བ་དང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་འཚེམས་གྱུར་བའྱི་སྐོར། 
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༣་༣། ནད་དགོངས་ཞུ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༤། གསོག་དངུལ་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟོ་གནང་
བསད་སྐོར། ༣་༥། འགེམས་སོན་ཚོང་ཁང་གྱི་བེད་མེད་ཟོག་སོར་ ༩,༨༢༡་༠༠ རྱིས་བསུབ་གནང་ཕོགས་སྐོར། 
༣་༦། ཟགོ་ཆད་གཙང་བཟ་ོགནང་བསད་སྐརོ། ༣་༧། འཚམེ་བཟ་ོས་ེཚན་ས་ོབརྒྱབ་པའྱི་གནས་སངས་སྐརོ། ༥་༡། 
གཙང་ཁའེྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༦༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚོང་བཅོལ་ཡོང་དགོས་དང་སོད་དགོས་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བསྒྱུར་
དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར། ༡་༢་༦། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐགོ་སོར་ ༡༤་༧༦༧་༠༠ གོང་གུན་
ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར། ༣་༡། བཟོ་གྲྭའྱི་ཁང་པ་ཕྱིར་
སོག་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༦༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༩ 
༦༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚངོ་བཅལོ་ཡངོ་དགསོ་དང་སདོ་དགོས་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་རྱིམ་པའྱི་

ལན་ 
འདེབས་སུ་བོད་ཁྱྱིམ་བཟ་ོགྲྭའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་གྲུབ་མཚམས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར། བོད་
ཁྱྱིམ་ 

བཟ་ོགྲྭའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་འདུག་པས། གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྲྱི་མེད་པར་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༦༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་ཐད། ནང་གསསེ་ ༡ དང་ ༢ མུ་མཐུད་ 

མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སོང་ཁྲའྱི་སེང་བཟ་ོའགོའ་ིབཀའ་འཁྲོལ་གྱི་མཚན་རྟགས་མདེ་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་དང་

མང་ 
རྱིས་རྱིམ་པས་ལམ་སནོ་ལྟར་རྱིས་ཟུར་མྱིག་དམར་བསམ་གྲུབ་ཆདེ་འགུགས་བྱས་ཏེ། འགན་ལྷན་ནས་འགན་
ཆ་ེ 

བཞེས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐགོ་སོར་ ༡༤,༧༦༧་༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། འབེལ་

ཡོད་ 
ལས་བྱདེ་ནས་འགན་ཆ་ེབཞེས་གནང་ས་ེ། གོང་གུད་ཕགོ་པ་རྣམས་ཕྱིར་བཞསེ་ཐུབ་པ་དགོས།  

༦༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༠། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་ 
བརྒལ་བ་ནྱི་རྱིས་ཀྱི་འགལ་ཚབས་ཚ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སངེ་ཞུས་ཏ་ེཐག་གཅདོ་ཇྱི་གནང་ 
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༢་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བཟ་ོགྲྭའྱི་ཁང་པ་ཕྱིར་སོག་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་སྱིག་དོན་ལག་
བསར་ 
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ངསེ་པར་དགོས།  
༦༢་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ད་ེགའྱི་ལས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གུང་སེང་གནས་སངས་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་སུ་བཟ་ོ

གྲྭའྱི་གཙང་ཁ་ེལ་ོལྟར་གོང་གུད་དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁག་ཅྱིག་གསལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་འགན་ལྷན་ནས་
ཐུགས་ཁུར་ཆ་ེབཞེས་ཀྱིས་བཟ་ོགྲྭ་མུ་མཐུད་གངོ་གུད་དུ་མ་འག་ོབ་ཞྱིག་ངསེ་པར་གནང་ཕགོས་དགསོ་།  

༦༢་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༢་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༦༣༽  མའེ་ོཆསོ་འཕེལ་གླྱིང་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

 

༦༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣༤ 
༦༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དངུལ་རང་ཕོན་ཆནེ་རྒྱུན་ཉར་ཡོད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་གསོག་བཅོལ་ (SBI 

A/C # 11861556885) རྱིས་ཁོངས་དངུལ་ཕོན་ཆེ་རྒྱུན་ཉར་ཡོད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། ཟོག་ཆད་སོར་ ༡༠,༡༦༢་༠༠ 
ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༨། རྱིས་པས་ལས་འགན་འཐུས་ཤོར་གྱིས་སརོ་ ༢༡,༤༨༥་༠༠ གོང་གུན་ཕགོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་
༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛལོ་སྐརོ། ༣་༤། འཕལ་མཁའོ་ི (make shift) གསང་སོད་བདེ་སོད་མདེ་
པ་ལུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༦་༡། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༦༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཟགོ་ཆད་སོར་ ༢༠,༣༧༡་༠༠ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༩། དངུལ་ཁང་ནས་དུས་བཀག་སདེ་
བཅལོ་གྱི་སདེ་སརོ་ ༣,༦༦༠་༠༠ ཉུང་ལ་རྱིས་སྐོར་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༦༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དངུལ་རང་ཕོན་ཆེ་རྒྱུན་ཉར་ཡོད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་གསོ་བཅོལ་ (SBI 

A/C#11861556885) རྱིས་ཁངོས་དངུལ་ཕོན་ཆ་ེརྒྱུན་ཉར་ཡདོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༥། ཟགོ་ཆད་སོར་ ༡༠,༡༦༢་
༠༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་༢་༩། 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སྣུམ་ལྱི་ཌར་ ༢༨༤ ཆད་
འབབ་སོར་ ༡༢,༤༧༣་༢༨ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། འཕལ་མཁོའ་ི (Make Shift) གསང་སོད་
བེད་མེད་ལུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་སྐོར། ༣་༤་༢། Hardware ཚོང་ཁང་གྱི་
ཟགོ་ཆད་སོར་ ༣༣,༡༨༠་༠༠ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤་༤། Handicraft ཚངོ་ཁང་གྱི་ཟགོ་གཉརེ་བསན་འཛནི་ཆསོ་
སྱིད་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༢༠,༦༧༧་༠༠ སྐོར། ༣་༤་༥། Cyber Cafe ལས་བྱེད་འགྱུར་མེད་བསན་འཛིན་
ནས་ཆད་སོར་ ༣༦,༤༢༢་༠༠ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ།  
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༦༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འཆར་གཞྱི་ལྟར་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། ཚོང་ཁང་དང་པོའ་ི
ཚོང་པ་འཇྱིགས་མེད་ནོར་བུ་ནས་རྱིས་ཆད་སོར་ ༤༩,༢༥༧་༨༥ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། རྙྱིང་སོང་ཡོང་བསད་
ཁྱོན་བསོམས་སོར་ ༡༨༨,༨༣༦་༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། དངུལ་ཆད་སོར་ ༢༠༠,༠༠༠་༠༠ 
གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཉྱིན་གླ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤་༡། 
ཚངོ་ཁང་དང་པོའ་ིཟོག་ཆད་སོར་ ༦༡,༦༦༠་༠༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༤་༣། འཕྲུལ་རསོ་འགན་འཛིན་སངས་རྒྱས་
དབང་འདུས་ཀྱི་ཡོང་བསད་སོར་ ༡༨,༨༣༠་༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། 
གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་སྐརོ།  

༦༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། རྙྱིང་སོང་ཡོང་བསད་ཁྱོན་བསོམས་སོར་ ༡༨༨,༨༣༦་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། 
༣་༡། ཉྱིན་གླ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤་༣། འཕྲུལ་རོས་འགན་འཛིན་
སངས་རྒྱས་དབང་འདུས་ཀྱི་ཡོང་བསད་སརོ་ ༡༨,༨༣༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་སྐརོ།  

༦༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༧ 
༦༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འཆར་གཞྱི་ལྟར་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་གསལ་ལྟར་

མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཚོང་ཁང་དང་པོའ་ིཚོང་པ་འཇྱིགས་མེད་ནོར་བུ་ནས་རྱིས་ཆད་སོར་ ༤༩,༢༥༧་༨༥ 

ཐོན་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཆགས་ཡང་གནང་པའྱི་འགན་ལྷན་གྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༦ པ་རེས་མའྱི་
རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ངསེ་པར་མྱིག་སནོ་དགོས་པ་དང། འཕསོ་གང་མྱུར་ཕྱིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགསོ།  

༦༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། དངུལ་ཆད་སོར་ ༢༠༠,༠༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་
རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ།  

༦༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི་རྱིས་ཀྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པས། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྱིག་
འགལ་ལ་གཞྱིགས་པ་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས།  

༦༣་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤་༡། ཚོང་ཁང་དང་པོའ་ིཟོག་ཆད་སོར་ ༦༡,༦༦༠་༠༠ ཐོན་པའྱི་ཐད། ཚོང་པ་འཇྱིགས་
མེད་ནོར་བུ་ནས་ཟོག་ཆད་སོར་ ༡༡༤,༧༨༠་༧༥ ཐོན་པ་དེ། འབེལ་ཆགས་ལས་བྱེད་ནས་དམྱིགས་བསལ་
འགན་ཆ་ེབཞེས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༣་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༣་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༦༤༽  བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་ཕུན་ཚགོས་གླྱིང་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
 

༦༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨  
༦༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༥་༡། 
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ། ༥་༢། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ སྐོར།  

༦༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༡་༡་
༣། འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་དངུལ་བགོས་འགམེས་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  

༦༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ལག་ཐགོ་ཁ་པར་ལ་སངས་འཛནི་དགོས་སྐོར།  
༦༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༦༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ལག་ཐགོ་ཁ་པར་ལ་སངས་འཛནི་དགོས་ཐད། ས་འག་ོཟུར་པ་འཆྱི་མེད་ར་ོར་ེགར་ཡདོ་

རད་གཅོད་ཀྱིས་ཡངོ་བསད་སརོ་ ༡༣,༤༣༧་༥༥ གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས།  
༦༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡངོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། སདོ་བསད་སོར་ ༡༠,༩༥༠,༦༨༧་༥༦ ནས་སོར་ ༢༩༦,༩༧༢་༠༠ 

གཙང་བཟོ་ཟྱིན་པས། འཕོས་སོར་ ༡༠,༦༥༣,༧༡༥་༥༦ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགསོ།  

 

༦༥༽  ཅནོ་ཏཱ་ར་ནང་ཆནེ་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༦༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥ 
༦༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༢། གཏའ་འཇགོ་བྱུང་འཛནི་མྱིག་སནོ་
གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༦༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  
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༦༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  
༦༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༦༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༦༦༽  ཀ་ོལ་ེགལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༦༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས།༧  
༦༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༡། ལས་བྱེད་ནས་རྱིས་ཆད་སོར་ 
༡༤༡་༧༠༦་༤༧ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། ཚོང་ཁང་དོ་དམ་པ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ བོར་བརླག་གུན་གསབ་ཟུར་
བཅད་ཐགོ་བསར་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར།  

༦༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་
སྐོར།  

༦༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༦༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙནཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་

ཆའྱི་ཐད། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སོར་ ༡,༡༠༧,༥༢༡་༠༠ དཔལ་ལས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་འདུག་ན་གང་ལགས་
དང་། འཕསོ་ད་ེསའྱི་འབུལ་བསད་སརོ་ ༢༥༦་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ།  

 
 

༦༧༽  ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
 

༦༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༧ 
༦༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
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༦༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་གྱི་མ་དབེ་འབྱི་ཉར་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སདེ་ཁྲལ་
སོར་ ༣,༢༢༢་༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། རུམ་གདན་ས་འདོན་གྱི་ཐ་ོགཞུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། 
གནང་སེས་ (Bonus) དང་འབལེ་བའ་ོསྐརོ། ༡་༢་༥། འཚམེས་ལས་ས་ེཚན་ལ་སངས་འཛནི་ཞན་པའྱི་སནོ་སྐརོ། 
༡་༢་༩། ཚོང་ཤག་ནས་སྱིལ་འཛིན་རྫུན་མ་ལེན་སོལ་ཡོད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༢། སོར་ ༣,༧༤༣་༠༠ བསྡུ་བཞེས་
དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༣། མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་གླའྱི་མ་དེབ་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༤། མགོན་ཁང་
གསར་པའྱི་ཟུར་རྱིས་སྐོར། ༣་༢་༥། མགོན་ཁང་གསར་པའྱི་ཟ་ཁང་གྱི་ཡོང་འབབ་ཐད་སངས་འཛིན་མེད་པའྱི་
སྐོར། ༣་༢་༦། མགོན་ཁང་གསར་པའྱི་ཟ་ཁང་གྱི་བཟའ་བཅའྱི་རྒྱུ་ཆ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཟོག་དེབ་འབྱི་ཉར་གནང་
མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣་༡། རྱིས་ལོའ་ིནང་ཐོན་སེད་ཞན་པའྱི་གོང་གུད་སྐརོ། ༣་༤། ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་དངུལ་རྱིས་ཁྲ་
ནང་གསལ་ངལ་རོལ་ཁྲལ་འབབ་ (Labour Tax) སྐོར། ༣་༥། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁྲའྱི་དངུལ་ཁང་
ནང་དངུལ་ལྷག་ཡོད་པ་དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་འབེལ་བའྱི་
སོང་ཉྱིས་ཟློས་རྱིས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་
བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༦༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༩ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། དར་ལྕོག་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་ོམང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། མགོན་ཁང་
གྱི་ངོ་བོར་འགོ་འཛུགས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། གཞྱིས་མྱིའྱི་སོད་གནས་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། 
འགན་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་མྱི་རྣམས་འཛནི་སོང་གྱི་ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་
༡། མགནོ་ཁང་གྱི་ཁང་གླ་སོར་ ༧,༥༠༠་༠༠ བྱུང་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༣་༢། འཚམེ་བཟ་ོས་ེཚན་གྱི་ལ་ོམཇུག་ཟོག་
ལྷག་གྱི་རྱིན་འབབ་སྐོར། ༣་༣་༣། འཚེམ་ཟོག་ཡུན་རྱིང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། ཐུག་བཟོའ་ིའཕྲུལ་
འཁོར་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༥་༣། རོགས་དངུལ་བྱུང་བ་ནས་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་
དགསོ་སྐོར།  

༦༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༡། མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་གླ་སོར་ ༧,༥༠༠་༠༠ བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣་༢། འཚེམ་བཟ་ོས་ེ
ཚན་གྱི་ལ་ོམཇུག་ཟོག་ལྷག་གྱི་རྱིན་འབབ་སྐརོ། ༣་༧། ཐུག་བཟའོ་ིའཕྲུལ་འཁརོ་བདེ་མདེ་ལྷག་པའྱི་སྐརོ།  

༦༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༨ 
༦༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༦། དར་ལྕགོ་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁརོ་ལ་ོམང་བདེ་མདེ་ལྷག་པའྱི་ཐད། དར་ལྕགོས་པར་སྐྲུན་

འཕྲུལ་འཁོར་གཉྱིས་ད་ེམུར་མ་བཞག་པར། འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ནས་དམྱིགས་བསལ་རྐང་འགན་ཞུས་ཏེ་
ཚངོ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དགསོ།  

༦༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། མགོན་ཁང་གྱི་ང་ོབོར་འག་ོའཛུགས་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་མཇུག་
སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༦༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། གཞྱིས་མྱིའྱི་སོད་གནས་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། སོད་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་བདག་དབང་
ཐབོ་ཐབས་ཀྱིས་ཉྱིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སངོ་བར་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། འགན་ལྷན་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་ཚོགས་མྱི་རྣམས་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་བྱདེ་དང་ལས་མྱི་
ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་གྱི་གྲུབ་ཆ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དགོངས་དནོ་ལྟར་ངསེ་པར་འག་ོཐུབ་པ་དགསོ།  

༦༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣་༣། འཚམེ་ཟགོ་ཡུན་རྱིང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་ཟགོ་ལྷག་ད་ེ
དག་གང་མྱུར་བེད་སོད་དམ། ཡང་ན་དངུལ་བསྒྱུར་ཐབས་སོགས་གང་འོས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་མཇུག་སོང་
དགསོ།  

༦༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༡༡༤,༠༤༩་༠༠ ནས་སོར་ ༣༣,༡༦༧་༠༠ 
གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༨༠,༨༨༢་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོས་བསད་ཐད། སོད་བསད་སོར་ ༥༢༤,༦༦༦་༠༠ ནས་སོར་ ༢༥༤,༥༠༩་༠༠ 
གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕོས་སོར་ ༢༧༠,༡༥༧་༠༠ ནས་སོད་དགོས་མེད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་
དང་འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༧་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༣། རོགས་དངུལ་བྱུང་བ་ནས་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་ཐད། 
འཛནི་སོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གྱི་འབབ་སོར་ ༩༥,༧༦༧་༠༠ ཀ་ཀརོ་གང་ཡང་མེད་པར་དཔལ་ལས་སུ་ངསེ་འབུལ་
དགསོ།  

 
༦༨༽  ཧནོ་སུར་འ་ོམ་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 

 
༦༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣༢ 
༦༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཤས་བདག་གྱི་མ་དེབ་ཐོ་གཞུང་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། ཟུར་ཕོགས་ཞུ་
ཕོགས་སྐོར། ༣་༡་༣། ལས་མྱི་གཉྱིས་ནས་རྱིས་ཆད་ཐོན་སྐོར། ༣་༣། མ་འཛུགས་ལག་འཁྱེར་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་
སྐོར།  
༣་༤། གཏའ་འཇགོ་བྱུང་འཛནི་མྱིག་སནོ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  

༦༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རྒྱུན་གོན་ལ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སོན་སྐོར། ༡་༢་༤། འགན་ལྷན་ནས་ལོ་མཇུག་
མཚམས་ཟོག་བཤེར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། རྒྱུན་གོན་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། འགན་ལྷན་
ནས་ལོ་མཇུག་མཚམས་ཟོག་བཤེར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། ཟོག་ཆད་སོར་ ༡༩,༠༩༥་༠༠ སྐོར། ༣་༥། 
མ་ེསོར་འ་ོམ་མཉམ་འབེལ་ལས་ཁང་ MCMPU དང་ས་ེཚན་གཉྱིས་དབར་བར་ཁྱད་སོར་ ༡༩,༣༨༧་༦༡ ཐོན་
པའྱི་སྐརོ།  
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༦༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༣ 
རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༡། ཤས་བདག་གྱི་མ་དེབ་ཐོ་གཞུང་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། རྱིས་ཤ་གཅོད་
བསད་སྐོར། ༡་༢་༣། རྒྱུན་གོན་ལ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སོན་སྐོར། ༡་༢་༤། འགན་ལྷན་ནས་ལོ་མཇུག་
མཚམས་ཟགོ་བཤེར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། རྒྱུན་གོན་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སོན་སྐོར། ༡་༢་༦། འགན་
ལྷན་ནས་ལོ་མཇུག་མཚམས་ཟོག་བཤེར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། ༡་༣་༢། 
ཟགོ་ཆད་སོར་ ༡༩,༠༩༥་༠༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༡་༣་༤། མ་འཛུགས་ལག་ཁྱེར་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༣་
༥། མེ་སོར་འོ་མ་མཉམ་འབེལ་ལས་ཁང་ (MCMPU) དང་སེ་ཚན་གཉྱིས་དབར་ཁྱད་སོར་ ༡༩,༣༨༧་༦༡ 
ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་ཆད་སོར་ ༡༡༤,༧༠༩་༠༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། མེ་སོར་འ་ོམ་མཉམ་འབེལ་ལས་
ཁང་ (MCMPU) དང་ད་ེགའྱི་རྱིས་ཁྲའྱི་དབར་སདོ་ཡོང་ཁ་མཐུན་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། ནང་ཁུལ་ཞྱིབ་
འཇུག་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐརོ།  

༦༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་དངོས་ཟོག་
མྱིག་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སནོ་སྐརོ། ༡་༣་༡། མཉམ་དྲུང་དང་རྱིས་པ་དངུལ་གཉརེ་གཅྱིག་ལྕགོས་ཀུན་དགའ་ནས་
སོར་ ༡,༡༩༥,༩༨༨་༦༧ སེར་ཟས་བྱས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༣་༣། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༢། 
སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོང་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སོད་བསད་སྐོར། 
༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་སྐརོ།  

༦༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་དངོས་ཟོག་མྱིག་སོན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སོན་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་སྐརོ།  

༦༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༦༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སནོ་ཐད། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་

བ་ནྱི་རྱིས་ཀྱི་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་
ཐག་གཅདོ་ངསེ་པར་དགོས།  

༦༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༣་༡། མཉམ་དྲུང་དང་རྱིས་པ་དངུལ་གཉེར་གཅྱིག་ལྕོགས་ཀུན་དགའ་ནས་སོར་
༡,༡༩༥,༩༨༨་༦༧སེར་ཟས་བྱས་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་
མྱིག་སནོ་དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༦༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་
བའྱི་སནོ་གནད་ལ་ོབསྟུད་མར་འབྱུང་བཞྱིན་འདུག་པ་ནྱི། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཁྲྱིའྱི་ལས་བྱེད་
ཀྱིས་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལ་ཐུགས་སང་ཆུང་བ་དང། འགན་ལྷན་ནས་སངས་འཛིན་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བྱུང་བའྱི་རེན་གྱི་
རདེ་འདུག་ན། འགན་ལྷན་ནས་སངས་འཛིན་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས།  
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༦༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བ་ནྱི་རྱིས་ཀྱི་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་འགལ་འཛོལ་ལ་
གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅོད་ངསེ་པར་དགོས།  

༦༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༦༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༦༩༽  སནོ་ཊ་ོབཀྲ་ཤྱིས་གླྱིང་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༦༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣  
༦༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༦༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༦༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༦༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༦༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༦༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙནཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་བསུབ་ཞུས་པའྱི་དན་རྟགས་ཡོད་ཚེ། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་

སནོ་དང་། གཞན་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 
 

༧༠༽  སྱིམ་ལ་བདོ་མྱིའྱི་ལག་ཤསེ་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༧༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༢ 
༧༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་ཕག་བསར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཚོང་ཁྲལ་སོད་བསད་གཙང་
བཟ་ོབྱས་བསད་སྐརོ། ༣་༢། འགན་ལྷན་གྱི་གོས་ཆདོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༧༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  
༧༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་ཕག་བསར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༤། འགན་ལྷན་གྱི་གོས་ཆདོ་མདེ་
པའྱི་སྐརོ།  
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༧༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་གཅོག་འཐེན་གནང་བའྱི་སྐོར། 

༡་༢་༣། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ། 
རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༧༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་

སྐོར།  
༧༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༧༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་གཅོག་འཐེན་གནང་བའྱི་ཐད། 

དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་སུ་འགན་ལྷན་ཚགོས་འདུ་སྐབས་ག་ོབསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅདོ་ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས།  

༧༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༣༩༧,༦༢༨་༠༠ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པས། འཕོས་མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། སདོ་བསད་སོར་ ༤༡༨,༢༣༢་༥༦ ནས་སོར་ ༩༦,༦༦༣་༠༠ རྱིས་
གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༣༢༡,༥༦༩་༥༦ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༧༡༽ སགོ་ར་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༧༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤  
༧༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། མ་བུན་ཀམ་པ་ནྱི་ནང་དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་བཞག་པའྱི་སྐརོ།  
༧༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༧༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 

༧༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༥,༠༠༠་༠༠ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པས། འཕོས་སོར་ 
༡,༩༠༥་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༠། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༧༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སོར་ 
༦,༤༡༩,༠༡༡་༩༥ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་དང། དམྱིགས་བསལ་མཉམ་སེལ་གྱི་
ཟུར་རྱིས་ཁོངས་ནས་འབུལ་བསད་སོར་ ༥,༩༥༢,༩༠༣་༠༠ ཁྲྱིམས་སྱིག་དགོངས་དནོ་ལྟར་དཔལ་ལས་སུ་
འབུལ་དགོས་པ་ལས། ལོ་མང་རྱིང་ལོ་རྒྱུས་འབེལ་བཤད་དང་གསལ་བཤད་ཐེངས་མང་བྱས་ནས་འབུལ་
ཐབས་ར་བ་ནས་མེད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་མྱིན་ལ་སོང། དངོས་འབེལ་ཁུངས་འཕེལ་
གསལ་བཤད་ཡོད་ཚ།ེ དཔལ་ལས་སུ་སྙན་འབུལ་གྱིས་དངསོ་ར་འཕོད་པར་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་
པ་དང་། ད་ེམྱིན་ཀ་ཀརོ་གང་ཡང་མདེ་པར་གང་མྱུར་རང་ཚགོས་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགསོ།  

 
༧༢༽ བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༧༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧ 
༧༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཚངོ་གུན་དང་ཚངོ་ཟགོ་འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐརོ།  
༧༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། མ་དངུལ་ཟགོ་རྙྱིང་ནང་འཐྱིམ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༡་༢། ཚངོ་གུན་དང་ཚངོ་ཟགོ་འགུལ་མེད་ལྷག་
པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༣། མ་བུན་ཀམ་པ་ནྱི་ནང་དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་བཞག་པའྱི་སྐོར། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་སྐརོ།  

༧༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠  
༧༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༧༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས།  
༧༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས།  

 
༧༣༽  ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླྱིང་མཉམ་འབེལ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༧༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༦ 
༧༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཚོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། གཞུང་དངུལ་ལོག་ཉར་
གྱིས་སེར་བདག་བྱས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༥། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་གྱི་ཟགོ་ལྷག་ཚངོ་བསྒྱུར་རྱིན་གོང་ཐགོ་རྱིས་ཁྱེར་གནང་
བའྱི་སྐརོ། ༦་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།  

༧༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣  
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སྱིལ་པོལ་ཐང་ཐེར་གྱི་ཐོག་ཁེབས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། ཟོག་ལྷག་ཁག་ཅྱིག་གཙང་
བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༣། འགན་ལྷན་ནས་སོར་ ༥༤,༤༠༠་༠༠ ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་དགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༧༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༨། འགན་ལྷན་ནས་སོར་ ༥༤,༤༠༠་༠༠ ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༡་
༢་༡༠། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་གྱི་ཟོག་ལྷག་ཚོང་བསྒྱུར་རྱིན་གོང་ཐོག་རྱིས་ཁྱེར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། མཉམ་དྲུང་
ཟུར་པ་བསན་འཛིན་རྣམ་སོལ་གྱི་ཉསེ་ཆད་སོར་ ༢༥,༠༠༠་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༣་༦། ད་ེག་
ར་ཝང་ལ་བདོ་མྱིའྱི་མཉམ་སེལ་གྱི་གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐརོ།  

༧༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༤ 
རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༡། ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་བསྡུ་འབུལ་མ་
བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ལས་བྱདེ་ནས་རྱིས་ཆད་དང་ཡོང་བསད་ཁག་སྐརོ། ༡་༢་༣། ཚངོ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་རྱིས་
གཙང་དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༤། སོར་ ༣༣,༧༨༠་༠༠ འབབ་ཀྱི་རུམ་གདན་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༥། 
༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིནང་ལས་བྱདེ་ནས་རྱིས་ཆད་དང་ཡོང་བསད་སྐརོ། ༡་༢་༦། ཉྱིན་གླ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་
འཐནེ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༧། བཟའ་བཅའ་ཚངོ་ཁང་ ཀ༽ པའྱི་ཟགོ་གྱི་གནས་སངས་སྐོར། ༣་༢། འགན་
ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཚོང་ཟགོ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཚོང་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་བསྡུ་བཞེས་
དགོས་གལ་སྐོར། ༣་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༣་
༥། ད་ེགའྱི་རུམ་གདན་སེ་ཚན་སོ་བརྒྱབ་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སོད་བསད་སྐོར། ༥། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་སྐརོ།  

༧༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་ཚངོ་ཟགོ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐརོ།  

༧༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༤ 
༧༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༡། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་བསྡུ་འབུལ་

མ་ 
བྱུང་བའྱི་ཐད། ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་སོར་ ༨༦༢་༠༠ བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགསོ།  

༧༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་བྱདེ་ནས་རྱིས་ཆད་དང་ཡོང་བསད་ཁག་ཐད། ཡོང་བསད་སརོ་ ༦༡༨,༥༢༡་༧༧  
ནས་སོར་ ༡༥,༠༠༧་༥༠ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པས། འཕོས་སོར་ ༦༠༣,༥༡༤་༢༧ གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ།  

༧༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཚངོ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་རྱིས་གཙང་དགསོ་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཆད་ཡོང་བསད་ ཀ༽ ནང་
གསལ་གཅུང་ཚེ་རྱིང་གྱི་སོར་ ༢༡,༢༦༢་༥༥ དང་། ཁ༽ བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སོར་ ༥༡,༢༧༣་༢༨ 
གང་མྱུར་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༧༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སོར་ ༣༣,༧༨༠་༠༠ འབབ་ཀྱི་རུམ་གདན་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་
ལན་འདེབས་སུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སེ་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་
ཡོང་བའྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ་ལྟར། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་གནང་ས་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ།  

༧༣་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིནང་ལས་བྱདེ་ནས་རྱིས་ཆད་དང་ཡངོ་བསད་ཐད། རྱིས་ཆད་ཡངོ་
བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང། ཚོང་དཔོན་བསན་
འཛནི་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྱིས་ཆད་རྣམས་རྱིས་རྙྱིང་མ་ཆགས་གོང། འགན་ལྷན་དང་འཛནི་སོང་ནས་འགན་ཁུར་ཆ་ེ
བཞེས་ཀྱིས་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོཐུབ་པ་དགསོ།  

༧༣་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ཉྱིན་གླ་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་
འདེབས་སུ་རེས་མར་གཅོག་འཐེན་ཞུས་ནས། ས་གནས་རང་ཚོགས་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་
བ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༣་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་ ཀ༽ པའྱི་ཟོག་གྱི་གནས་སངས་ཐད། འགན་ལྷན་གྱི་ཐག་
གཅདོ་ 

ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧༣་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། འཐུང་ཆུ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧༣་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ཚངོ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཆད་བསྡུ་བཞསེ་དགོས་གལ་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་ 

རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དང་། འཕསོ་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧༣་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་ཐད། 

སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབྱརོ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སངེ་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 

༧༣་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། ད་ེགའྱི་རུམ་གདན་ས་ེཚན་ས་ོབརྒྱབ་པའྱི་ཐད། རུམ་གདན་བཟ་ོགྲྭའྱི་ཟགོ་ལྷག་རྣམས་
སྱི་ 
རྒྱུ་སརེ་འཐྱིམ་དུ་མ་སངོ་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་གནང་ཐུབ་དགོས།  

༧༣་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧༣་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧༣་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་སོར་  

༢༠,༤༠༤་༥༠ ཀ་ཀརོ་མདེ་པར་གང་མྱུར་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགསོ།  
 
 

༧༤༽  བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༧༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༥ 
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༧༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལེགས་སེས་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་
འག་ོགོན་སྐརོ། ༡་༢་༤།མ་དངུལ་སངས་འཛནི་ཞན་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༧།བཟ་ོགྲྭའྱི་གོང་གུད་སོར་ ༢,༣༥༠,༢༧༤་
༦༠ སྐོར། ༡་༢་༨། སནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༠། བལ་གཞུང་ཁྲལ་བསྡུའྱི་ལས་
བྱེད་ལ་ལོག་རྔན་སོར་ ༡,༠༦༠,༠༠༠་༠༠ སད་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། འཇ་ོཁེལ་བཟོ་གྲྭ་གཙང་ཁེ་རྒྱ་ཆ་༡༥འབབ་
སྐོར། ༤་༤། འཇ་ོཁལེ་ཟུར་རྱིས་སྐོར།  

༧༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལེགས་སེས་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༢། གནས་ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་མྱི་འགལ་བ་གནང་
དགསོ་སྐརོ། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༡་༢་༤། མ་དངུལ་སངས་འཛནི་
ཞན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། བཟ་ོགྲྭར་གོང་གུད་སོར་ ༢,༣༥༠,༢༧༤་༦༠ ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། བལ་གཞུང་
ཁྲལ་བསྡུའྱི་ལས་བྱེད་ལ་ལོག་རྔན་སོར་ ༡,༠༦༠,༠༠༠་༠༠ སད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་པའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ།  

༧༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༧ 
རྱིས་སྙན་ཨང། ༡་༢་༦། འཆྱི་མེད་ར་ོརེའྱི་རྱིས་རྙགོ་སྐོར། ༡་༢་༨། དངུལ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བ་
དང། དངུལ་ཁང་ངོས་སྦྱོར་ལེན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རྙྱིང་གས་གཙང་བཟ་ོདགོས་
པའྱི་སྐོར། ༤་༡། འཇ་ོཁེལ་རྱིས་ཁྲའྱི་སྐོར། ༤་༢། ས་ཁང་བཙོངས་པའྱི་གཙང་ཁེའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་
སྐོར། ༤་༣། རགོས་དངུལ་ཐད་འབྱརོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་འབུལ་བསད་སྐརོ། ༤་༤། འཇ་ོཁལེ་ཟུར་རྱིས་སྐོར།  

༧༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། འཆྱི་མེད་ར་ོརེའྱི་རྱིས་རྙགོ་སྐོར། ༡་༢་༨། དངུལ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བ་
དང། དངུལ་ཁང་ངོས་སྦྱོར་ལེན་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། འཇ་ོཁེལ་རྱིས་ཁྲའྱི་སྐོར། ༤་༣། རོགས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་
བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་འབུལ་བསད་སྐརོ། ༤་༤། འཇ་ོཁལེ་ཟུར་རྱིས་སྐོར།  

༧༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
༧༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། གསོག་དངུལ་སོད་བསད་དང་དངུལ་ཁང་གསོག་དངུལ་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་དབར་བར་

ཁྱད་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་སུ་རྱིང་མྱིན་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
དགསོ།  

༧༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༠། ཡོང་བསད་དང་སདོ་བསད་རྙྱིང་གས་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་
སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༠། འཇ་ོཁལེ་རྱིས་ཁྲ་དང་འཇ་ོཁལེ་ཟུར་རྱིས་ཀྱི་ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༧༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༠། འཇ་ོཁེལ་རྱིས་ཁྲ་དང་འཇ་ོཁལེ་ཟུར་རྱིས་ཀྱི་སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། ས་ཁང་བཙངོས་པའྱི་གཙང་ཁེའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། འགན་ལྷན་གོས་ཆོད་
དགོངས་དནོ་ལྟར་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ན་ལས་ད་ེམྱིན་ཀ་ཀོར་མེད་པར་དཔལ་ལས་
སུ་འབུལ་དགསོ།  

 

༧༥༽  ལྡྱི་ལྱི་ཕྱི་ཚངོ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༧༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༡ 
༧༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཕྱི་ཚོང་ཁྲལ་འབབ་ཕྱིར་སོག་ཡོང་བསད་སྐརོ། ༡་༢་༣། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལས་བྱདེ་
ཀྱི་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སྣུམ་གོན་གྱི་སྱིལ་འཛིན་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། 
འཛིན་ཆས་བཟ་ོབཅོས་ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། ཉྱིན་གླའྱི་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་
གནང་སལོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༧། གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ས་གཡར་སོར་ ༡༡༧,༦༠༠་༠༠སྐརོ། ༡་༢་༨། སནོ་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་༢་༩། སེར་དོན་ཆེད་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། ལས་བྱདེ་བླང་དརོ་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༡༢། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་སལོ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༣། ཚངོ་ཟགོ་གྱི་སྤུས་ཚད་མ་ལྡན་པའྱི་དབང་
གྱིས་ས་ེཚན་ལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༥། བྱ་དགའ་རག་ཐོབ་ཀྱི་སོར་ ༣༦,༠༠༠་༠༠སྐོར། ༡་༢་༡༦། ལྡྱི་
ལྱི་བསམ་ཡས་གླྱིང་བོད་ཀྱི་ཟ་ཁང་གྱི་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐརོ།  

༧༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིསོང་ཁྲ་ཁག་གཅྱིག་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀྱི་མྱིག་སོན་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་
སྐོར།  

༧༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༡་༢་
༤། ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རྙྱིང་གས་ཁག་གཅྱིག་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛལོ་གྱུར་པའྱི་སྐརོ།  

༧༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚོང་ཁྲལ་ཡོང་བསད་སྐོར། ༡་༢་༣། སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏེ་གུང་གསེང་ཞུས་ལེན་

གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༧༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
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༧༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚངོ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་ཐད། དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ལྟར་འགན་ལྷན་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་
གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏ་ེགུང་སེང་ཞུས་ལེན་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་
སུ་མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པས་འགྱིག་པའྱི་ཁོགས་སུ་ཡོད་ཚུལ་དང། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སུ་རྱིས་སྙན་
དང་འབེལ་བ་མེད་པའྱི་འགན་ལྷན་གྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་དན་རྟགས་སུ་ཕུལ་འདུག་པ་སོགས་བཟང་སོད་དང་མྱི་
མཐུན་པའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་ཁུངས་འཁྱོལ་ཐབས་མེད་པས། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དང་བདེན་གཙ་ོབཟུང་
གྱིས་ཁུངས་འཕརེ་དན་རྟགས་ང་ོམ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༠། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༧༦༽ མནོ་ག་ོའདོད་རྒུ་གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་མཉམ་སེལ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༨ 
༧༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༣  
༧༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཚོང་ཁང་བོགས་གླ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར། ༡་༢་༤་༡། HDFC དངུལ་ཁང་ནས་
ཁང་གླ་བསྡུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་སྐོར། 
༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༧༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༧ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོན་སྐོར། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་
འབེབས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་པ་དང་དེའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་༢་༥། མ་འཛུགས་དང་
གཏའ་འཇོག་ལ་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱིར་གསལ་ཁ་དང་བསར་
བཅསོ་དགོས་སྐོར། ༣་༣། མ་དངུལ་ཟགོ་རྙྱིང་ནང་འཐྱིམ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་
ལྟར་ཕག་བསར་དགོས་སྐོར།  

༧༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལས་བྱདེ་རྣམས་ཀྱི་བླང་དརོ་སྱིག་གཞྱིར་གསལ་ཁ་དང་བསར་བཅོས་དགོས་སྐོར།  
༧༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༨ 
༧༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོན་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་

བརྒལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབྱརོ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་
སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅོད་ངསེ་གནང་དགསོ། 
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༧༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཁ་དབང་བེད་མདེ་ལྷག་པ་དང་དའེྱི་འག་ོགོན་ཐད། ཡུན་རྱིང་བེད་མདེ་ལྷག་པའྱི་འབས་
འཐག་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེབཞྱིན་གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྲྱི་མེད་པར་གང་མྱུར་ཚོང་བསྒྱུར་གྱིས་སྱི་གུད་དུ་མ་སོང་
བ་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ།  

༧༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། མ་འཛུགས་དང་གཏའ་འཇོག་ལ་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། མ་དངུལ་ཟོག་རྙྱིང་ནང་འཐྱིམ་པའྱི་ཐད། འཛིན་སོང་ནས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་
ཟགོ་རྙྱིང་ད་ེདག་གང་མྱུར་ཚངོ་བསྒྱུར་ཞུས་ཏ།ེ མ་དངུལ་ལ་ད་ོཕགོ་མ་ཡངོ་བ་ངསེ་པར་གནང་དགསོ།  

༧༦་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་ཕག་བསར་དགོས་ཐད། དགོས་འདྱིའྱི་ལན་
འདབེས་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༦་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧༦་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༠། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༧༽  ཀུམ་རའ་ོས་བ་བདནེ་དོན་ཚོགས་པ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༧༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༥ 
༧༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཁང་གླ་དང་ས་གླ་སྐརོ། ༢་༣། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༧༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཁང་གླ་དང་ས་གླ་སྐོར། ༡་༢་༣། རྱིན་ཚན་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་
༢། མ་དངུལ་སངས་འཛནི་ཞན་པའྱི་སྐརོ།  

༧༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༩ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཡོང་བསད་སོར་ ༡༠༧,༩༢༩་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། རོའ་ི
གཏེར་ཁ་ JST ཚོགས་པ་ལ་བོགས་མར་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། འག་ོགོན་སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ སྐོར། ༡་༢་༦། 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། ཁང་པའྱི་གཏའ་དངུལ་ཡོང་བསད་
སོར་ ༦,༠༠༠་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། འབབ་ཁྲལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། 
ཚགོས་པའྱི་ས་ཆར་སེར་གྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༧༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། ཁང་པའྱི་གཏའ་དངུལ་ཡོང་བསད་སོར་ ༦,༠༠༠་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་
སྐོར།  

༧༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༩ 
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༧༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཡོང་བསད་སོར་ ༡༠༧,༩༢༩་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། ཡོང་བསད་
རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང་། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རོའ་ིགཏེར་ཁ་ JST ཚོགས་པ་ལ་བོགས་མར་བཏང་བའྱི་ཐད། JST ཚགོས་པ་དང་
ལྷན་མ་འངོས་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕད་ཆདེ། ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚད་ལྡན་མཉམ་འཇགོ་དགོས་པ་དང་། ཟླ་
རའེྱི་གླ་འབབ་རྣམས་དུས་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་དགསོ།  

༧༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། འག་ོགོན་སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ ཐད། དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་
ལྟར་འགན་ལྷན་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ་ལྟར་ཁ་བཤད་ལག་
བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་མེད་ཚེ། བཀའ་འཁྲོལ་གང་གནང་བྱེ་མའྱི་འཆང་བུ་ལྟར་འགྱུར་ཉེན་ཆེ་བས་
སནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་ངསེ་པར་གཏན་འབེབས་དགསོ།  

༧༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། Rajban ས་ཆའྱི་གནས་སངས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ས་ཆའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཁག་མྱིག་སོན་དང་ས་སྲུང་ Hussain མཉམ་ཁྲྱིམས་ཤོག་ཐོག་གན་རྒྱ་བཟོས་སེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགསོ།  

༧༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། འབབ་ཁྲལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཚགོས་པའྱི་ས་ཆར་སེར་གྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཐད། ན་ཧན་དུ་གནས་སདོ་ཁྲྱིམས་རདོ་
པ་ Deshraj Thakur དང་མཉམ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་གང་མྱུར་གན་ཡྱིག་རྙེད་ཐབས་གནང་ས་ེཚོགས་པའྱི་ས་
ཆ་བདག་གཅསེ་ངསེ་པར་ཐུབ་པ་དགསོ།  

༧༧་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་
སནོ་དང་འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༧་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༧༨༽ དྷ་ས་བདོ་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ།ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༧༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༦ 
༧༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༧༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྒྱ་གར་མཉམ་སེལ་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་སྙན་ཐ་ོལག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢་༢། རས་
ཆ་རྒྱུ་ཆའྱི་ཟགོ་དབེ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སོར་ ༢,༡༡༨་༠༠ གཏངོ་མཁན་རད་གཅོད་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། 
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༣་༤། དངུལ་འབོར་ལོ་བསྟུད་མར་འབོར་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༦་༡། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་སྐོར། ༦་༢། 
རོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་སྐོར། ༦་༣། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་སྱིག་དོན་བཞྱིན་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་བའྱི་
སྐོར།  

༧༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༧ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཟགོ་ཆད་དང་དངུལ་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣། འཚམེ་ཁང་ས་ེཚན་ནས་རྱིས་ཆད་སརོ་ 
༦༢,༣༤༨་༠༠ ཐོན་པའྱི་ [Finished Goods Section] སྐོར། ༡་༢་༤། འཚེམ་ཁང་དོ་དམ་པ་གསར་རྙྱིང་
གཉྱིས་ནས་དངུལ་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ཟགོ་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཟོག་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་སྐརོ། ༣་
༢་༡། འཚེམ་ཁང་གྱི་ཟོག་ཆད་སོར་ ༢༨,༧༨༥་༠༠ དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། རྱིས་ལམ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་
སྐོར།  

༧༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཟགོ་ཆད་དང་དངུལ་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། ཟགོ་ཆད་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་སྐརོ། ༣་༢་
༡། འཚམེ་ཁང་གྱི་ཟགོ་ཆད་སོར་ ༢༨,༧༨༥་༠༠ དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༥། རྱིས་ལམ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐརོ།  

༧༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
༧༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འཚེམ་ཁང་སེ་ཚན་ནས་རྱིས་ཆད་སོར་ ༦༢,༣༤༨་༠༠ ཐོན་པའྱི་ (Finished 

Goods Section) ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༣,༡༡༡་༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། འཚེམ་ཁང་ད་ོདམ་པ་གསར་རྙྱིང་གཉྱིས་ནས་དངུལ་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད། དངུལ་ཆད་
ཐནོ་པའྱི་སོར་ ༥,༨༠༥་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ཟོག་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༧༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙནཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༧༩༽  ར་ས་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༧༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༣ 
༧༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ཆོད་གན་ལས་བྱེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ་ཞུས་སྐོར། ༡་༢་༦། གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསདོ་ལ་བཀའ་འཁྲལོ་མདེ་སྐརོ། ༣་༡། གཏན་འཇགས་ལས་བྱདེ་ནས་དགངོས་པ་འཕར་ཐལོ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༣་
༢། ཆོད་གན་ལས་བྱེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ་ཞུ་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཉལ་ཁང་ནང་སྐུ་མགོན་བཞུགས་མཁན་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། དངུལ་རང་སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠བརྒལ་བའྱི་བཅོལ་འཇོག་བླངས་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། 
ལས་བྱདེ་ར་དགངོས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  
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༧༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། ལས་བྱེད་ནས་
ཕགོས་མེད་གུང་གསེང་ཇྱི་ཞུས་མ་དབེ་ཉར་འཇགོ་དགོས་སྐོར། ༣་༥། ཉལ་ཁང་དང་གསོལ་ཐབ་གཉྱིས་ཀྱི་མདའ་
གཡབ་ (Room and Kitchen Balcony) གསར་བཟོའ་ིཆེད་དུ་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་དང་། གན་ཡྱིག་འཇོག་
གནང་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༧༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ་ཞུས་སྐོར། ༡་༢་༤། ཆོད་གན་
ལས་བྱེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ་ཞུས་སྐོར། ༡་༢་༥། ལས་བྱེད་ནས་ཕོགས་མེད་གུང་སེང་ཇྱི་ཞུས་མ་དེབ་
ཉར་འཇོག་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༦། གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། 
ཆོད་གན་ལས་བྱེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། ཉལ་ཁང་ནང་སྐུ་མགོན་བཞུགས་མཁན་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། དངུལ་རང་སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ བརྒལ་བའྱི་བཅོལ་འཇོག་ལེན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༡༡། ལས་བྱདེ་ར་དགངོས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  

༧༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༡། ལས་བྱེད་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ལས་བྱེད་ར་དགོངས་སྱིག་
མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༨། བག་ཟས་ས་ེཚན། ཀ་ོཕྱི་དང་ཆུ་གང་མ་ོགཅྱིག་ལྕགོས་ས་ེཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཟགོ་དང་། 
ཐོབ་འཛིན་ཆ་ཚང་རྱིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་མཉེན་ཆས་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་སངས་འཛིན་དགོས་གལ་གསལ་
སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༧༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། བག་ཟས་སེ་ཚན། ཀ་ོཕྱི་དང་ཆུ་གང་མ་ོགཅྱིག་ལྕོགས་ས་ེཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཟོག་དང། ཐོབ་
འཛནི་ཆ་ཚང་རྱིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁརོ་མཉནེ་ཆས་ལམ་ལུགས་ཐགོ་ནས་སངས་འཛནི་དགོས་གལ་སྐརོ། 

༧༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༧༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་བྱེད་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཆད་འཕོས་སོར་ ༨༠༢་༠༠ 

 མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་བྱདེ་ར་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། སོར་ ༣,༢༤༠་༠༠ ད་ོབདག་ལ་

བདའ་འདདེ་ཀྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༧༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༨༠༽ ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་ཚགོས་པ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༨༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༧ 
༨༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་༢་༣། སོར་
༣༨,༣༤༢་༠༠ འབབ་ཁྲལ་གོང་གུན་བྱུང་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། 
༣་༤། རགོས་དངུལ་འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་སྐརོ། ༣་༥། མཚན་དདོ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་གནང་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༨༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་བཟ་ོསོན་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཁང་གླ་བསྡུ་བཞསེ་གནང་
ཕགོས་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ཚོགས་པའྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་བོགས་མ་གཏངོ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་
སྐོར། ༣་༧། སྱིལ་འཛིན་གྱི་དན་རྟགས་མེད་པའྱི་ང་ོསོང་སྐོར།  

༨༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་༢་༢། སོར་
༣,༨༣༤༢་༠༠ འབབ་ཁྲལ་གོང་གུན་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༧། ལས་གཞྱི་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། ཁང་གླ་བསྡུ་བཞེས་གནང་ཕོགས་ཐད་སངས་འཛིན་ཞན་
པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༢། ཚོགས་པའྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅྱིག་བོགས་མ་
གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་དོད་ད་ེགའྱི་རྱིས་པ་ཀུན་དགའ་ཚ་ེདཔལ་ནས་ཞུ་
ལེན་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ།  

༨༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འག་ོགོན་སྐོར། ༡་༢་༥། བསྒྱུར་
དཀའ་ཁ་དབང་ཐ་ོདེབ་འབྱི་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། ༢༠༠༧་་་༠༨ དང་༢༠༠༨་་་༠༩ ལ་ོའབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་
སྐོར། ༡་༢་༩། སདོ་ཡོང་རྙྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་
པར་ཁ་དབང་ཚོང་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ལས་བྱེད་ཀྱི་དགོངས་ཞུའྱི་གནས་སངས་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་
བསད་སྐོར། ༤་༢། སོད་བསད་སྐོར། ༥་༡། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་སྐོར། ༥་༢། རོགས་དངུལ་ཐད་
འབྱརོ་ཐགོ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༨༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༠། འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་ཚོང་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༥་༢། 
རགོས་དངུལ་ཐད་འབྱརོ་ཐགོ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༨༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༨ 
༨༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འག་ོགོན་ཐད། རྱིས་སྙན་རྱིམ་

པའྱི་ལན་འདེབས་སུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱདེ་ལ་སྱིག་དནོ་ཕག་བསར་གནང་ཟྱིན་ཞེས་ལན་ཕུལ་འདུག་ཀང་། ད་
བར་གནང་ཕགོས་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ན་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ནས་འཕལ་དུ་ཐག་གཅོད་གནང་དགསོ།  

༨༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། བསྒྱུར་དཀའ་ཁ་དབང་ཐ་ོདེབ་འབྱི་ཉར་མེད་པའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སུ་
རྱིས་ལོའ་ིནང་། ཐོ་དེབ་འབྱི་ཉར་ཞུས་ནས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སོན་བྱ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་བྱེད་
དགསོ།  
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༨༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ༢༠༠༧་་་༠༨ དང་༢༠༠༨་་་༠༩ ལ་ོའབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་ཐད། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི
རྱིས་ཞྱིབ་པར་འབལེ་བ་ཞུས་ཏ་ེགཙང་བཟ་ོཐུབ་པ་དགསོ།  

༨༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། སདོ་ཡངོ་རྙྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱི་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལས་བྱེད་ཀྱི་དགོངས་ཞུའྱི་གནས་སངས་ཐད། ལས་བྱེད་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་གཏན་
འབེབས་ངསེ་པར་བྱ་ཐུབ་པ་དགསོ།  

༨༠་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱི་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༨༠་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱི་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༨༠་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་ཐད། གཙང་ཁེའྱི་འབུལ་བསད་སོར་ ༢༥༢,༨༩༣་༠༠ 

གང་མྱུར་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགསོ།  
 

༨༡༽  བལ་ཡུལ་སགོ་ར་བཀྲ་ཤྱིས་གླྱིང་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༨༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨ 
༨༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བཟ་ོགྲྭའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་གསལ་ཁ་དང་བསར་བཅོས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། བསྡུ་དངུལ་

འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  
༨༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། གཙང་ཁ་ེབག་ོའགེམས་སྱིག་མཐུན་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར།  
༨༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གཙང་ཁ་ེབག་ོའགེམས་སྱིག་མཐུན་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༨༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་ས་ཆ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་

༢། སདོ་བསད་སྐརོ། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  
༨༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  
༨༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༨༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ས་ཆ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་

སུ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ཀང་དན་རྟགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པས། 
དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༨༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༨༢༽ ཨ་ོརྱི་ས་བདོ་མྱིའྱི་རུམ་བཟ་ོམཉམ་འབེལ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༨༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༨༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཟོག་ར་ོརྙྱིང་པ་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་
འབབ་ 

སྐོར།  
༨༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༨༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡ 
༨༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕོས་སོར་ ༡༩,༥༦༨་༠༠ མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་

གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༼དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།༽  
 

༨༣༽ དཔལ་ལས་ཁྱབ་ཁངོས་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེར། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༨༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨ 
༨༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
༨༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
༨༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༨༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༨༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལྡྱི་ལྱི་ཕྱི་ཚོང་ཁང་ས་ཁང་བཙོངས་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་བའྱི་སོན་གནད་

ཁག་ལ་ལན་འདབེས་མྱི་འདུག་པས། སནོ་གནད་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་
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གཅོད་དགོས་རྒྱུ་དང་། རྱིས་གསལ་བསྡུ་བསད་སོར་ ༧༠༠,༩༩༧་༧༥ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་མཉམ་
སྦྱོར་ 

རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཅྱིག་འདུག་ཀང་། ཇྱི་ཙམ་ཁུངས་འཕེར་ཡྱིན་མྱིན་བཤད་ཚདོ་དཀའ་བ་ཆགས་འདུག་ 
པས། རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་ཁུངས་འཕེར་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་
དངུལ་ 

འདུ་འགོད་དང། ལ་ོའཁོར་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ 
༡  

དང་ ༣ བཅས་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བར་བརྟེན་དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོ 

དགསོ།  
༨༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་ཐད། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་

འདུ་འགོད་དང། ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསསེ་ 
༡ དང་ ༣ བཅས་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བར་བརྟེན་དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨༣་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༨༣་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༨༤༽ དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་འདུ་འགོད་ས་ེཚན། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༨༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༨༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༨༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༨༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
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༨༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། སྐུ་ཞབས་ཅན་ཏར་ཤེས་ཁར་ནས་ཡོང་བསད་ད་ེདག མུ་མཐུད་བདའ་
འདདེ་ 

ཀྱིས་ཉྱིན་འགངས་ཞག་འཕུལ་དུ་མ་སངོ་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༨༥༽  གངས་སྱིད་ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༨༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩ 
༨༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། འཕར་གོན་གྱི་གནས་སངས་སྐརོ།  
༨༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ར་ོཞུན་རླངས་རྫས་ཀྱི་གཏའ་
འཇགོ་མྱིག་སནོ་གནང་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༨༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༣། འཕར་གོན་གྱི་གནས་སངས་སྐོར། ༣་༢། ཟོག་དེབ་འཐུས་གཙང་འབྱི་ཉར་དགོས་པའྱི་
སྐོར།  

༨༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཉྱིན་གླ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་བསྡུ་འབུལ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཁང་གླ་རྱིས་

གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར།  
༨༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཉྱིན་གླ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་བསྡུ་འབུལ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༨༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 

༨༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ཁང་གླ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་ཐད། མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་
གནང་ས་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༨༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༨༦༽  ཀ་ོལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གླྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༨༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥  
༨༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་ཞྱིབ་ཡུལ་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༨༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ལག་དངུལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
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༨༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༢། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་
ཞྱིབ་ཡུལ་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༨༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
༨༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
༨༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 
༨༧༽  ར་སངེ་ར་ོཞུན་རླངས་རྫས་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༨༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨ 
༨༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཟགོ་ཁག་ཅྱིག་བདེ་མདེ་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་སྐརོ།  
༨༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང། བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༣། 
ཟོག་ཁག་ཅྱིག་བེད་མེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། 
༢༠༡༥་་་༡༦ ཐབོ་སངེ་དངུལ་བསྒྱུར་སེང་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༨༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་གྱི་དངུལ་སདེ་ཐགོ་འབབ་ཁྲལ་བཅག་པ་ཡངོ་བསད་སྐརོ།  
༨༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 

༨༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་དངུལ་སེད་ཐོག་འབབ་ཁྲལ་བཅག་པ་ཡོང་བསད་ཐད། 
མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་གང་
མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༨༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༨༨༽ དཔལ་འབྱརོ་ཁྱབ་ཁངོས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༩ 
༨༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣༤ 
༨༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༨༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། Seed Fund དངུལ་འབོར་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  
༨༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། Seed Fund ཡྱི་དངུལ་འབོར་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༩། ཚངོ་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༠། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་
ལས་གཞྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༢། འགྲུལ་འཁརོ་ཐབོ་ཐང་ལྟར་འགྲུལ་བཞུད་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༥། རྱིག་གཞུང་དང་
སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ ༡༽༢༽༤༽༥༽ སྐོར། ༡་༢་༡༦། ཚོང་ལས་ཡར་
རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༧། སདེ་མདེ་བུན་གཡར་ཡངོ་བསད་རྱིས་སནོ་ཞུས་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་
༢་༡༨། དཔྱད་ཞྱིབ་ལས་བྱདེ་ ODA དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༩། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། 
༡་༢་༢༠། འགྲུལ་འཁོར་ཐོབ་ཐང་ལྟར་འགྲུལ་བཞུད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་
བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་
བཞྱིན་ལས་གཞྱི་མཇུག་སངོ་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢་༣། ལས་གཞྱི་ལག་བསར་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༨༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་གཞྱི་དུས་ཐོག་ལག་བསར་དང་མཇུག་སོང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། ཚོང་ལས་

ཡར་ 
རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༡། སདེ་མདེ་བུན་གཡར་ཡངོ་བསད་རྱིས་སནོ་ཞུས་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༡་༢་༡༣། འཕགས་བོད་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  

༨༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་གཞྱི་དུས་ཐགོ་ལག་བསར་དང་མཇུག་སངོ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༤། ཚངོ་ལས་

ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༣། འཕགས་བོད་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། 
༨༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༤ 

༨༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། ཀ༽ ནང་གསེས་༡། ༢། འཕར་བྱུང་
དང་། ཁ༽ ནང་གསེས་༡། ༢། འཕར་སོང་ཕྱིན་པ་བཅས་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་མྱི་འདུག་
པས། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་
བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་གནང་བ་ལས་སནོ་རྱིས་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུས་མེད་པའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་
རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  
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༨༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་
འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་གནང་བ་ལས་སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུས་མེད་པའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡ དང་ ༣ བཅས་དང་འགལ་
འཛོལ་གྱུར་འདུག་པས། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགསོ།  

༨༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། སེད་མེད་བུན་གཡར་ཡོང་བསད་རྱིས་སོན་ཞུས་མེད་པའྱི་ཐད། ཡོང་བསད་འཕོས་
སོར་ ༡༥༠,༠༠༠་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༨༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་སེ་ཚན་ [NBFC] དང་། སྐོར་རྒྱག་བུན་
གཏོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༨༨་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༥། རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། 
༣༽ གན་ཡྱིག་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་དུས་ཐོག་སྒྲུབ་མེད་པའྱི་སྐོར། འབེལ་ཡོད་ན་གཞོན་གཉྱིས་ལ་འབེལ་ལམ་
གྱིས་ལས་གཞྱི་མཇུག་སངོ་ཐུབ་ཡོད་མདེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ས་ེགན་ཡྱིག་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༨༨་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༢། རགོས་དངུལ་ག་བསྒྱུར་གནང་ཕགོས་ཐད། བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སནོ་དང་
འགལ་འཛལོ་བྱུང་འདུག་པས། འགལ་འཛལོ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་གནང་ཕགོས་ཞྱིག་ངསེ་པར་དགོས། 

༨༨་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༢། ༢༠༡༨་་་༡༩ ལོའ་ིཡར་ཐནོ་ཚངོ་པ་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་གནད་དོན་ཐད། ཡར་ཐནོ་ཚངོ་
ལས་པ་ཚེ་རྱིང་ནོར་བུ་ལ་ད་བར་སོར་ ༢༡༥,༠༠༠་༠༠ གནང་ཟྱིན་འདུག་ཀང་། ཁོང་གྱི་ཚོང་ལས་སོ་རྒྱག་
དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག་པ་དརེ་གནང་ཕགོས་ཞྱིག་ངསེ་པར་དགོས། 

༨༨་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། བོད་མྱིའྱི་ཆདེ་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའྱི་ཐད། ས་ེཚན་ར་ེར་ེནས་སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་མེད་པའྱི་ཁུངས་འཕེར་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 

༨༨་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ༢༠༡༧་་་༡༨ ལོའ་ིདངུལ་ཁང་གྱི་བུ་ལོན་སེད་ཀ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལོའ་ིནང་སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་དང་རྱིས་འག་ོབཏང་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་འདྱི་ལ་ལན་འདབེས་མྱི་འདུས་པས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་
ལ་ལན་འདབེས་ངསེ་པར་དགོས། 

༨༨་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༨༨་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༨༨་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། 

འབུལ་བསད་སརོ་ ༣༥༢,༩༣༢་༡༢ ཡོད་པ་ད་ེདག་སྱིག་དནོ་བཞྱིན་གང་མགགོས་འབུལ་པ་དགོས། 
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༨༩༽ སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༨༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༨༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛིན་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༨༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 

 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་བྱུང་འབབ་དེབ་བཀདོ་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣། གཙང་
ཁ་ེངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་དུས་ཐགོ་མ་བསྡུས་པའྱི་སནོ་སྐརོ། ༣་༡། ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དཔལ་ལས་
སུ་དུས་ཐགོ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༢། ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁའེྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཐད་ཀར་ཕུལ་བའྱི་སྐརོ།  

༨༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་བྱུང་འབབ་དེབ་བཀདོ་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣། གཙང་

ཁ་ེངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་དུས་ཐགོ་མ་བསྡུས་པའྱི་སནོ་སྐརོ། ༣་༡། ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དཔལ་ལས་
སུ་དུས་ཐགོ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༢། ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁའེྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཐད་ཀར་ཕུལ་བའྱི་སྐརོ།  

༨༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༩༠༽  ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླྱིང་ས་གནས་རང་ཚོགས། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༩༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡  
༩༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༩༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༩༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༩༡༽  བད་ེསྱིད་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༩༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༩༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། ལམ་སོན་ར་འཛནི་ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  
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༩༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཕགོས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཡྱིག་ཆ་འཇོག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། 

༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༩༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཕགོས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཡྱིག་ཆ་འཇོག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། 

༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༩༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 

༩༢༽ གླྱིང་ཚང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༩༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡ 
༩༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠  
༩༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་དང་སདོ་བསད་སྐརོ།  
༩༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༩༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

༩༣༽ བལ་ཡུལ་མཆདོ་རྟེན་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༦ 
༩༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤  
༩༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༩༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༢་༢། མ་དངུལ་བསྡུ་
བཞེས་བྱུང་བའྱི་དངུལ་འབོར་སྱིག་གསལ་ལྟར་དུས་ཐོག་རྱིས་འབུལ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། 
༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༩༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། མ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་བའྱི་དངུལ་འབོར་སྱིག་གསལ་ལྟར་དུས་ཐོག་རྱིས་འབུལ་
དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༩༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
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༩༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་
འདབེས་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༩༤༽  སུན་དྷར་ན་གར་དང་མན་ཌྱི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༩༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣  
༩༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༩༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དངུལ་དེབ་བྱིས་ཉར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༢་༢། དཔྱ་དེབ་དང་བྱུང་འཛིན་སོགས་ཀྱི་

ཟགོ་ཐའོ་ིམ་དབེ་སྐོར།  
༩༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དངུལ་དེབ་བྱིས་ཉར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༢་༢། དཔྱ་དེབ་དང་བྱུང་འཛིན་སོགས་ཀྱི་

ཟགོ་ཐའོ་ིམ་དབེ་སྐོར།  
༩༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༩༥༽ ཀུ་ལུ་མ་ན་ལའྱི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༩༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༩༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། གསོལ་ཕོགས་ཐ་ོགཞུང་ཉར་འཇགོ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༢་༢། དཔྱ་ཁྲལ་བྱུང་འཛནི་ནང་རང་ལ་ོ
ཞྱིབ་བཀོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༢་༣། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དུས་ཐོག་དཔལ་ལས་སུ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར། ༢་
༤། མྱི་འབོར་མྱིང་གཞུང་མ་དབེ་བདག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  

༩༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༩༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 
༩༦༽  ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༩༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢  
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༩༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༩༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དཔལ་ལས་བྱུང་འཛནི་ནང་རང་ལ་ོབཀདོ་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  
༩༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དཔལ་ལས་བྱུང་འཛནི་ནང་རང་ལ་ོབཀདོ་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  
༩༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༩༧༽ སེལ་ཀོབ་བད་ེསར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ།ོ ༢༠༡༦་་༡༧ 
༩༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས།  ༣ 
༩༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་འབབ་དུས་ཐགོ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐརོ།  
༩༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༩༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་འབབ་དུས་ཐགོ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༩༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་འབབ་དུས་ཐགོ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༩༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༩༨༽  བལ་ཡུལ་འཕགས་ཤྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༩༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༩༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  
༩༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། མ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་བའྱི་དངུལ་འབོར་སྱིག་གསལ་ལྟར་དུས་ཐོག་རྱིས་འབུལ་

དགསོ་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
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༩༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། མ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་བའྱི་དངུལ་འབོར་སྱིག་གསལ་ལྟར་དུས་ཐོག་རྱིས་འབུལ་

དགསོ་སྐོར། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༩༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 

༩༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་ཁག་གྱི་བྱུང་འཛིན་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་
རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༩༩༽  བལ་ཡུལ་འཇརོ་པ་ཀྲྱི་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༩༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
༩༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༩༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༩༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་
སྐོར། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༩༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༩༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༩༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། ད་ེརྱིང་སངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཞུ་མཁན་གཅྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནད་
དནོ་གཅྱིག་ལ་སྐར་མ་ ༥ འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོང་པའྱི་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་སོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལེན་
དགསོ་དནོ་ནྱི། སྐབས་འདྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བག་ོགླེང་དང་འཕསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ས་ོསོར་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་
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སོང་། དེར་བརྟེན་ད་ེརྱིང་མ་ཞུས་ཀ་མེད་ཆགས་སོང་། མ་ཟད་སོ་སོར་གོས་ཚོགས་འདྱི་མཐའ་མ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་བསམས་བྱུང་། སྱིར་བཏང་རང་ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་བྱས་ཡོད་དང་འཇོན་ཡོད་འཆད་
མཁན་ད་ེའད་ཞྱིག་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ཧབོ་ད་ེཁ་ལ་བསེབས་པ་ད་ེའདའང་མྱིན། བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་
ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ ཤྱིག་གྱི་རྱིང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་འད་མྱིན་ཐོག་ལས་ཀ་བྱས་ནས། སྱི་སེམས་ཁྱེར་ཏེ་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཏ་ེབསེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སོས་སུ་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ལ་འསོ་འཕེན་མཁན་ཚསོ་ས་ོ
སོའ་ིགོམས་གཤྱིས་དང་ས་ོསོའ་ིབསམ་བླ་ོགཏོང་སངས། སོ་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རྟོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ཚོས་ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགན་འཁུར་བྱས་པ་དེར་བླ་ོཕམ་དང་། ཧང་སང་བ་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་མེད་པ་ངས་ཚགི་ཐག་ཆདོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སྱིར་བཏང་ང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ོ ༡༥ བསད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་རེད་འདུག གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་འད་འད་རདེ། ངས་ལ་ོ ༡༥ རྱིང་ལ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཀང་སྱི་འཐུས་སུ་འད་ཞྱིག་ལའང་སེར་
གྱི་སནོ་བརོད་བྱདེ་མ་མོང་། སེར་གྱི་འགེལ་བཤད་ཀང་བསོན་མ་མོང་། འདྱི་ངའྱི་ལས་འགན་མ་རེད། འདྱིའྱི་ལས་འགན་འདྱི་
སུ་ལའང་བསྐུར་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ལས་སོ་བྱས་པ་དེའྱི་འགན་འཁུར་སོ་སོ་རང་གྱི་འཁྱེར་དགོས་རེད་མ་
གཏོགས། གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དེར་འགེལ་བཤད་བསོན་པ་དང་སོན་བརོད་བྱས་པ་འདྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ། བྱས་
ཙང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ལངས་ནས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཞེ་ན། ས་ོས་ོའག་ོམཁན་མྱི་ཞྱིག་རེད། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་མང་གཙ་ོ
འདྱི་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བསམ་བླ་ོདང་ལྟ་བ་མ་མཐུན་པ་ཡོང་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་གང་བཤད་པ་དེའྱི་
འགན་ཆ་ཚང་སྱི་འཐུས་གང་ཟག་དརེ་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་འགྱིག་མ་འགྱིག་བཤད་ནས། དསེ་
ང་ཚའོྱི་སྱི་པ་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། མང་གཙ་ོདའེང་ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་མ་རེད། སྱི་ཚགོས་ནང་ལའང་བསམ་ཚུལ་མཐངོ་
ཚུལ་མང་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་མ་གཏོགས་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཟརེ་ན། 
ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་སུ་འད་ཞྱིག་ལའང་སོན་འཛུགས་དང་ཉེས་འཛུགས་རྱིགས་བྱེད་མ་མོང་། སོ་སོར་དེ་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་
ནའང་འཁུར་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱས་ནས་ལོ་ ༡༥ རྱིང་འདྱིར་ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད། 
འདྱི་ཙམ་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ག་པར་ཕྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་སྱི་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་བྱས་ནས། སྱི་པའྱི་འགན་ཞྱིག་ཁྱེར་ནས་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་མདུན་ལ་ཐོན་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མོང་། ལས་ཀ་བྱས་པ་ར་ེར་ེབཞྱིན་བགངས་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་འདྱིར་འཆད་
མཁན་ད་ེཚསོ་བཤད་པ་ལས་ཚད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གདོང་ལེན་འད་མྱིན་བྱདེ་མངོ་། ཡྱིན་ནའང་ནམ་ཡང་ས་ོསོས་
འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱས་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་མ་མོང་། ད་ེའད་བཤད་རྒྱུའྱི་གཤྱིས་ཀ་ཡང་མེད། སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་ཟེར་ན། འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གླྱིང་ནང་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་
ནད་ཡམས་ཀྱི་རེན་པས་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་ཕྱིན་སོང་། སྐབས་དང་དུས་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ང་རང་ལའང་
འགྱུར་བ་མང་པ་ོཕྱིན་པ་འད་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་དང་མེད་མྱི་སོ་སོའ་ིལྟ་ཚུལ་ཁག་ཁག་ཡོད་
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པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ངོས་ལེན་མེད་པ་དང་། བློ་ཕམ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སནོ་
གནང་རགོས་གནངོས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

༡༠༠༽ སྱིམ་ལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༠༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༡༠༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༠༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། དངུལ་རང་ལྷག་བསད་སརོ་ ༦༦་༡༦ སྐོར།  
༡༠༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། དངུལ་རང་ལྷག་བསད་སརོ་ ༦༦་༡༦ སྐོར།  
༡༠༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠ 

 
༡༠༡༽ ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༠༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥  
༡༠༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་འབབ་དུས་ཐགོ་མ་ཕུལ་པའྱི་སྐརོ།  
༡༠༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
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༡༠༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་འབབ་དུས་ཐགོ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། འབུལ་འབབ་དཔལ་ལས་
སུ་དུས་ཐགོ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐརོ།  

༡༠༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། གཙང་ཁ་ེངསེ་ཅན་འབུལ་བསད་སྐརོ། ༤་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༠༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། གཙང་ཁ་ེངསེ་ཅན་འབུལ་བསད་སྐརོ། ༤་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༠༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 
༡༠༢༽ ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༠༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡ 
༡༠༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༠༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༠༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༡༠༣༽ ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༠༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༡༠༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ལས་དདོ་བརྒྱ་ཆ་འབབ་གཅོག་འཐནེ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༣་༢། 
སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༠༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༠༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

༡༠༤༽ དནོ་འགྲུབ་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༨ 
༡༠༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
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༡༠༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་ཁམས་དྭངས་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། 
སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༠༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༠༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༠༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༡༠༥༽ ར་ཇྱི་སྤུར་དང་ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་ས་གནས་རང་ཚོགས། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༨ 
༡༠༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་༣བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༡༠༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༠༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡངོ་བསད་སྐརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༠༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ལམ་སོན་ལྟར་ར་འཛནི་ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༠༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 

༡༠༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ལམ་སོན་ལྟར་ར་འཛིན་ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་
སུ་ལག་བསར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་གསལ་བ་ལས། དན་རྟགས་མྱི་འདུག་ན་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༠༦༽ གླ་ོཚ་ེརོག་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༡༠༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༡༠༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
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༡༠༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༠༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༠༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༡༠༧༽ ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༠༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣ 
༡༠༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢། སོད་
བསད་སྐརོ།  

༡༠༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༠༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༡༠༨༽ མནོ་ག་ོའདོད་རྒུ་གླྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༠༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༢ 
༡༠༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་དོད་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་བསད་སྐོར། ༢་༦། གཙང་ཁ་ེངསེ་
ཅན་བསྡུ་དངུལ་དུས་ཐགོ་མ་བསྡུས་པའྱི་སྐརོ། 

༡༠༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། འབུལ་འབབ་རྣམས་དཔལ་ལས་སུ་དུས་ཐགོ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐརོ།  

༡༠༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་དོད་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་བསྡུ་འབུལ་ཞུས་བསད་སྐོར། ༡་༢་༢། འབུལ་
འབབ་རྣམས་དཔལ་ལས་སུ་དུས་ཐགོ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐརོ།  

༡༠༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༧ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། རྱིས་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་
མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། འཛིན་ཆས་ཐ་ོགཞུང་མ་དབེ་དང་ཟགོ་ཐའོ་ིམ་དབེ་མྱིག་སནོ་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་
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༡། ནང་ཁུལ་ཞྱིབ་འཇུག་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་རྱིས་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། འབུལ་འབབ་རྣམས་དཔལ་
ལས་སུ་དུས་ཐགོ་འབུལ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢་༠། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༠༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། འབུལ་འབབ་རྣམས་དཔལ་ལས་སུ་དུས་ཐོག་འབུལ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡་༠། ཡོང་
བསད་སྐརོ། ༤་༢་༠། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༠༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༡༠༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། ལན་འདབེས་སུ་ས་གནས་ལ་ཏགོ་དབྱྱིབས་

རྱིམས་ནད་རེན་པས་ལན་འདེབས་དཀའ་བས། གོང་འཁོད་དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཁག་རེས་སུ་ལན་
འདབེས་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༠༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རྱིས་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་ས་གནས་སུ་ཏོག་
དབྱྱིབས་རྱིམས་ནད་རནེ་པས་ལན་འདེབས་དཀའ་བས། གོང་འཁདོ་དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཁག་རེས་སུ་
ལན་འདབེས་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༠༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། འཛིན་ཆས་ཐ་ོགཞུང་མ་དབེ་དང་ཟོག་ཐོའ་ིམ་དབེ་མྱིག་སོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། 
ལན་འདེབས་སུ་ས་གནས་སུ་ཏོག་དབྱྱིབས་རྱིམས་ནད་རེན་པས་ལན་འདེབས་དཀའ་བས། གོང་འཁོད་
དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཁག་རེས་སུ་ལན་འདེབས་འབུལ་ཆོག་པ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༠༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ནང་ཁུལ་ཞྱིབ་འཇུག་སངས་འཛནི་ཞན་པའྱི་རྱིས་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ལན་འདབེས་སུ་
ས་གནས་སུ་ཏོག་དབྱྱིབས་རྱིམས་ནད་རེན་པས་ལན་འདེབས་དཀའ་བས། གོང་འཁོད་དོགས་འདྱིའྱི་ལན་
འདེབས་ཁག་རེས་སུ་ལན་འདེབས་འབུལ་ཆོག་པ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ།  

 
༡༠༩༽ ཨ་ོརྱི་ས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༠༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༡༠༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༠༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༠༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༠༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༠༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
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༡༡༠༽ མན་སར་ཕན་བད་ེགླྱིང་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༡༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡ 
༡༡༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༡༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༡༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༡༡༡༽ བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྲྱིས་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༡༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༡༡༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༡༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༡༡༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༡༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༡༢༽ སན་ར་ར་ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༡༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༡༡༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དངུལ་ཁང་ (Bank Account) ས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༡༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༡༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 



117 
 

༡༡༣༽ ཏ་ེཛུ་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༡༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨ 
༡༡༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཕགོས་ཐབོ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཡྱིག་ཆ་འཇགོ་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༣། དཔྱ་ཁྲལ་དང་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་ཆད་སྐོར། ༡་༢་༥། ཧ་ོལ་ོག་རམ་ (Hologram) སྐོར། ༣་༡། རྒྱུན་
གོན་གྱི་སྱིལ་འཛིན་མྱིག་སནོ་གནང་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༡༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སོན་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༤། བཀའ་
འཁྲལོ་དང་ང་ོསོང་གྱི་དན་རྟགས་སྱིལ་འཛིན་མདེ་པའྱི་འག་ོསོང་སྐོར།  

༡༡༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སོན་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༡༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 

༡༡༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། བཀའ་འཁྲོལ་དང་ངོ་སོང་གྱི་དན་རྟགས་སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་འགོ་སོང་ཐད། 
དཔྱད་དངུལ་འབུལ་ཆད་སོར་ ༢༧,༡༩༤་༠༠ ཚགོས་ཟུར་བུ་ཚ་ེརྱིང་ནས་ཡོང་བསད་རྱིས་ཁུར་ཞུས་འདུག་
ན། བདའ་འདདེ་ཀྱིས་གང་མྱུར་བསྡུ་བཞསེ་ཐུབ་པ་དགོས།  

༡༡༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༡༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༡༤༽ ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༡༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
༡༡༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༡༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཕགོས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཡྱིག་ཆ་འཇོག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། 
༣་༢། ཁྲྱིགས་ཡྱིག་ལྟར་ཕག་བསར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༡༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། རྱིས་དེབ་དང་འགེངས་ཤོག་ཁག་འཐུས་ཚང་ཉར་ཚགས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྒྱུན་

གོན་གྱི་སྱིལ་འཛིན་ང་ོབཤུས་མྱིག་སནོ་བྱདེ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
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༡༡༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། རྱིས་དེབ་དང་འགེངས་ཤོག་ཁག་འཐུས་ཚང་ཉར་ཚགས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྒྱུན་

གོན་གྱི་སྱིལ་འཛིན་ང་ོབཤུས་མྱིག་སནོ་བྱདེ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༡༡༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༡༡༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༡༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༡༥༽ མའེ་ོཆསོ་འཕེལ་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༡༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢  
༡༡༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༡༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༡༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༡༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 
༡༡༦༽ བལ་ཡུལ་སོག་ར་དཔལ་འབྱོར་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༡༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས།  ༡  
༡༡༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༡༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༡༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༡༡༧༽ སགོ་ར་བྱམས་པ་གླྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༡༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས།  ༤  
༡༡༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༢་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༡༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༢་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༡༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༡༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༡༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༡༡༨༽  སགོ་ར་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༡༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣  
༡༡༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༡༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༢་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༡༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༢་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༡༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 
༡༡༩༽ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༡༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤  
༡༡༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་བསྡུས་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༢་༢། མ་དངུལ་
བསྡུ་བཞེས་བྱུང་བའྱི་དངུལ་འབརོ་སྱིག་གསལ་ལྟར་དུས་ཐགོ་རྱིས་འབུལ་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༡༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༡༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༡༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༡༡༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༡༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༢༠༽ དཔལ་ལས་ཁྱབ་ཁོངས་བདོ་མྱིའྱི་འཛིན་སངོ་བད་ེདནོ་ཚགོས་པ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༢༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥ 
༡༢༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༢༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༤་༢་༠། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༢༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༢༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༢༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༡༢༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༢༡༽ ར་ཝང་ལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༢༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༡༢༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཕོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཡྱིག་ཆ་ཉར་འཇོག་དགོས་པའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༢། གཙང་ཁ་ེཡོང་འབབ་བསྡུ་ཕགོས་སྐརོ།  

༡༢༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༢༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 
༡༢༢༽ དཔལ་འབྱོར་འཛིན་སངོ་བད་ེདནོ་དང་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་གསོག་དངུལ་ས་ེཚན། 

རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༢༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
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༡༢༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་བྱདེ་ར་དགངོས་ཟྱིན་ཡང་གསགོ་དངུལ་སོད་བསད་གསལ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༢༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་བྱདེ་ར་དགངོས་ཟྱིན་ཡང་གསགོ་དངུལ་སོད་བསད་གསལ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༢༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 

༡༢༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་
འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ 
༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་
འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ 
༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་ཐད། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་
དང། ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ པ་
ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༢༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༢༣༽ རོར་གླྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༡༢༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣  
༡༢༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ད་ེགའྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ཚགོས་པ་གཞན་གྱི་དངུལ་མཉམ་བསསེ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༢༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། དཔྱ་དངུལ་སརོ་ ༤༥༨་༥༥ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༢༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
  རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། དཔྱ་དངུལ་སརོ་ ༤༥༨་༥༥ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  
༡༢༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
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༡༢༣་ཇ༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སདོ་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྙན་སནོ་ཞུ་མཚམས་འདྱིར་ཡྱིན། 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་གནང་མཁན། མང་
ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

༼ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།༽ 
༡༢༤༽ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བདོ་ཕྲུག་ཤསེ་ཡོན་བད་ེདོན་མ་དངུལ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

 

༡༢༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤༠  
༡༢༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༌༢་༣། འགྲུལ་འཁོར་ཐོབ་ཐང་ལྟར་འགྲུལ་བཞུད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། བཀའ་ཤག་གྱི་
བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་གུང་སེང་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡༢་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢༦། 
ཆེད་ལས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༠། དངུལ་རང་ཞུ་སོད་
གནང་ཕོགས་དང་འབལེ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༡། དངུལ་རང་བཅུག་འདོན་རྱིས་ཁྲར་མ་གསལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། གན་
ཡྱིག་གྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་ལས་གཞྱི་དུས་ཐོག་ལེགས་གྲུབ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༦། གནམ་གྲུའྱི་ Boarding Pass 
མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༡། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་
འཁྲོལ་མེད་པར་གུང་སེང་ཞུ་སོད་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༤། ཕོགས་བསོད་བཀའ་འཁྲོལ་མྱིག་སོན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་
སྐོར། ༣་༡༥། སོབ་ཡོན་འཕར་འཐལོ་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རགོས་དངུལ་
བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཨང་རྱིས་སོབ་ཁྲྱིད་བརྙན་འཕྱིན་དང་། སོབ་ཁྲྱིད་འོད་སེར་བཟ་ོབཏོན་
ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༧་༠། དཔེ་དེབ་ཉོས་ཁག་ལ་ཟོག་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་དང་། བགོ་འགེམས་ཞུས་པར་སེ་
ཚན་གྱི་བྱུང་འཛནི་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༩། འག་ོགོན་ལ་ཕན་པར་རྒྱབ་རྟནེ་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༡༢༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༦ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཁ་དཔར་གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བཀའ་
ཤག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གུང་སེང་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་
སྐོར། ༡་༢་༥། ཆདེ་ལས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༦་༠། དངུལ་
རང་ཞུ་སོད་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦་༡། དངུལ་རང་བཅུག་འདོན་རྱིས་ཁྲར་མ་གསལ་བའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༧། ས་འདོན་དུས་ཐོག་རྱིས་གཙང་མ་བཟོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། ལྷ་ོཕོགས་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པའྱི་
འགོ་གོན་གྱི་སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། ཨང་རྱིས་སོབ་ཁྲྱིད་བརྙན་འཕྱིན་དང་། སོབ་ཁྲྱིད་འོད་སེར་བཟ་ོ
བཏོན་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། གན་ཡྱིན་གྱི་འབྲུ་དནོ་ལྟར་ལས་གཞྱི་དུས་ཐགོ་ལེགས་གྲུབ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་
༢་༡༡་༡། བྱྱིས་སྒྲུང་སྤུས་གཟྱིགས་ཞུས་པར་ཟགོ་དེབ་དང་བག་ོའགེམས་ཞུས་པའྱི་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་
༢་༡༢། ཟུར་ཕོགས་དང་ལམ་གོན་ཟླ་བ་ ༦ ཙམ་རེས་གཞྱི་ནས་རྱིས་འག་ོབཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༣། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སྐོར། ༡་༢་༡༤། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་གུང་སེང་ཞུ་སོད་བྱས་
པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༥། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརའྱི་སོབ་ཡོན་རྱིས་ཁྲ་དང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འཐུས་ཚང་བདག་ཉར་
དགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། ས་འདནོ་དུས་ཐགོ་རྱིས་གཙང་མ་བཟསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༢༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སང་ཏོག་སམ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་སོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པའྱི་ས་ཁང་སྐོར། ༣་༡། དམྱིགས་བཀར་
རགོས་དངུལ་འཕར་སངོ་སྐོར། ༣་༢། ཟབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་མ་བཞུགས་ཀང་འགྱིམས་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་ཆ་ཚང་ཞུ་
སདོ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣༣། མགོན་ཁང་གླ་ཉྱིས་ཟློས་ཞུ་སདོ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༥། སོང་ཁྲར་འག་ོགོན་གྱི་ཞྱིབ་
ཕ་མཉམ་སྦྱར་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༢༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཟབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་མ་བཞུགས་ཀང་འགྱིམས་འགྲུལ་ཟུར་ཕགོས་ཆ་ཚང་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་
སྐོར། ༣་༣་། མགནོ་ཁང་གླ་ཉྱིས་ཟླསོ་ཞུ་སདོ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༢༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༡༢༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སང་ཏགོ་སམ་བ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་ས་ོབརྒྱབ་ཟྱིན་པའྱི་ས་ཁང་ཐད། འགན་ལྷན་ཐངེས་ ༤༥ 

ཐགོ་ཐག་གཅོད་བྱུང་དནོ་བཞྱིན། སྱི་གུད་མ་སངོ་བ་ངསེ་པར་གནང་དགསོ།  
༡༢༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་ཐད། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་གྱིས་

ལམ་ནས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༢༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། སོང་ཁྲར་འག་ོགོན་གྱི་ཞྱིབ་ཕ་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་ཐད། དོགས་ལན་ནང་འདྱི་ལོའ་ི

རྱིས་ཞྱིབ་གངོ་བྱུང་འཛནི་བསྡུ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༢༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། དཔེ་དེབ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཁག་ཟོག་དེབ་ནང་འཐུས་ཚང་འབྱི་འགོད་དགོས་

པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་གསལ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སོན་གྱི་མཇུག་སོང་གནང་
ས་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་།  

༡༢༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༢༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༢༥༽ ཅོན་ཏ་ར་ས་ཾབ་ོཊ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༢༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤༠ 
༡༢༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རྱིས་ལོ་ས་མའྱི་འགོ་གོན་རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་ནང་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། ཕྱི་
རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་ལེན་བེད་གནང་སྐོར། ༡་༢་༨། འབབ་ཁྲལ་ (TDS) གཅོག་འཐེན་མ་ཞུས་པ་བཅས་
ཀྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། འག་ོགོན་ཆ་ེཁག་ལ་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་ལནེ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤་༠། རྱིས་ལ་ོས་མའྱི་འག་ོགོན་
རྱིས་ལ་ོརསེ་མའྱི་ནང་རྱིས་ཁུར་ཞུས་སྐོར། ༣་༥། སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་དངུལ་རང་ཞུ་སོད་སྐོར། 
༣་༧་༡། ཐབོ་གསེང་དངུལ་བསྒྱུར་ཐགོ་བར་བརྒལ་ངལ་སལེ་གནང་སྐརོ། ༣་༧་༢། སརོ་ ༣,༥༨༧་༠༠ འབབ་ཀྱི་
གསོལ་ཕོགས་འཕར་མ་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་སྐོར། ༣་༨། ཟོག་ཆད་འབབ་སོར་ ༥,༨༥༩་༣༨ བསྡུ་བཞེས་དགོས་
སྐོར། ༣་༩། ཐབ་ཚང་བཟའ་བཅའྱི་ཟགོ་འཕར་མ་ཐནོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༢༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། དགུན་ཁའྱི་གོན་ཆས་ཉ་ོསྒྲུབ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༣་༡། ཟུར་ཕོགས་དུས་
ཐོག་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། འགོ་གོན་ཆེ་ཁག་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོགས་ལེན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦་༢། དངུལ་
འབབ་བསྡུ་བཞསེ་དགོས་སྐོར།  

༡༢༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་ཤག་ཨར་རྒྱག་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། རྱིས་ལོ་ས་མའྱི་འགོ་གོན་
རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་ནང་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་ལེན་བེད་གནང་བའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༧། འབབ་ཁྲལ་ (TDS) གཅོག་འཐེན་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༨། འག་ོགོན་ཆ་ེཁག་ལ་རྱིན་ཚད་འགན་
ཤོག་ལནེ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༠། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མྱིག་སནོ་བྱ་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༣། ཐ་ོགཞུང་དང་
རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༥། འག་ོགོན་ཆ་ེཁག་ལ་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་ལེན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༡༦། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མུ་མཐུན་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༧། རྱིས་ལོ་ས་མའྱི་འགོ་གོན་རྱིས་ལོ་
རསེ་མའྱི་ནང་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༨། སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ བརྒལ་བའྱི་དངུལ་རང་ཞུ་སོད་བྱས་པའྱི་
སྐོར། ༣་༡་༡། སོབ་གྲྭའྱི་ Bus བེད་མདེ་ལྷག་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡་༢། སྣུམ་འཁརོ་ཐ་ོདབེ་འཐུས་ཚང་མ་བྱིས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༢༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཐབ་ཚང་གྱི་ཟོག་དེབ་ཉར་འཇོག་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སོར་ ༢༧,༨༩༣་༠༠ 
སྐོར། ༡་༢་༥་༢། བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སོར་ ༣༡༢,༣༤༡་༠༠ སྐོར། ༡་༢་༩། ཐ་ོགཞུང་དང་
རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྱིས་ཁྲའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁྲོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༢། ཐབ་ཚང་བཟའ་འབྲུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཟོག་ཆད་སོར་ ༦༣,༢༢༥་༤༠ ཐོན་པའྱི་
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སྐོར། ༡་༢་༡༤། སོབ་ཕྲུག་བད་ེདནོ་རྱིས་ཁྲའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༩་
༡། རྱིས་ཁྲར་རྱིས་སྦྱརོ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༢༠། སོབ་ཕྲུག་བད་ེདནོ་རྱིས་ཁྲའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སནོ་རྱིས་བཀའ་
འཁྲལོ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། སོབ་ཕྲུག་བད་ེདནོ་རྱིས་ཁྲའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་པའྱི་
སྐོར།  

༡༢༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཐབ་ཚང་གྱི་ཟོག་དེབ་ཉར་འཇོག་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། ཐ་ོགཞུང་དང་

རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། སོབ་ཕྲུག་བད་ེདོན་རྱིས་ཁྲའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁྲོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༤། སོབ་ཕྲུག་བད་ེདོན་རྱིས་ཁྲའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མ་
ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༩་༡། རྱིས་ཁྲར་རྱིས་སྦྱོར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢༠། སོབ་ཕྲུག་བད་ེདོན་རྱིས་ཁྲའྱི་བྱུང་
སོང་ཁག་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། སོབ་ཕྲུག་བད་ེདོན་རྱིས་ཁྲའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་
སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༢༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༡༢༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་

འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སོར་ ༢༧་༨༩༣་༠༠ ཐད། 
བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥་༢། བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སོར་ ༣༡༢་༣༤༡་༠༠ ཐད། དན་
རྟགས་རྣམས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས། རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༢། ཐབ་ཚང་བཟའ་འབྲུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཟོག་ཆད་སོར་ ༦༣་༢༢༥་༤༠ ཐོན་པའྱི་
ཐད། ཟགོ་ཆད་ད་ེདག་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་
མྱིག་སནོ་དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༥་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་
མྱིག་སནོ་དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༢༦༽ བད་ེསྱིད་གླྱིང་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ་དང་དག་ེཕའྱི་ཚོགས་ཆུང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༢༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༤  
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༡༢༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོར་ ༢,༢༨༠་༠༠ ཡྱི་ཟོག་རྱིས་ཁྱེར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༡་༢། གསོག་འཇོག་དངུལ་
ཁང་གྱི་དངུལ་ལྷག་སྐརོ།  

༡༢༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། དགསོ་མཁ་ོལ་མ་ལྟོས་པར་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༢༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༢། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ག་བསྒྱུར་
བཏང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་འག་ོགོན་སོར་ ༢༦༣,༠༠༠་༠༠ སྐོར། ༣་༡། གནས་ཡུལ་ཁྲྱིམས་
དང་མྱི་འགལ་བ་གནང་དགོས་སྐོར། ༣་༢། སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་མཆོད་ཆང་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༥་༡་༡། གསོག་
འཇོག་དངུལ་ཁང་གྱི་དངུལ་ལྷག་སྐོར། ༥་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་
པའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ།  

༡༢༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རྱིས་ཁྲ་ཨ་མ་ནང་གསལ་འབབ་ཁྲལ་ (TDS) ཡོང་བསད་སྐོར། ༡་༢་༥། འབབ་ཁྲལ་

ཡོང་བསད་སརོ་ ༥༠,༡༠༨་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར།  
༡༢༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༡༢༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རྱིས་ཁྲ་ཨ་མ་ནང་གསལ་འབབ་ཁྲལ་ (TDS) ཡོང་བསད་ཐད། ཤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་སུ་འབེལ་ལམ་གྱིས་འབབ་ཁྲལ་ཕྱིར་སོག་བྱུང་མཚམས་ས་གནས་སུ་རག་ཐབས་གནང་སེ་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། འབབ་ཁྲལ་ཡངོ་བསད་སོར་ ༥༠,༡༠༨་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབེལ་ལམ་གྱིས་འབབ་ཁྲལ་ཕྱིར་སོག་བྱུང་མཚམས་ས་གནས་སུ་རག་ཐབས་
གནང་ས་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་
མྱིག་སནོ་དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ན། རསེ་མའྱི་
རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༢༧༽ ས་ཾབ་ོཊ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༢༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༧ 
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༡༢༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྱིར་བཏང་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་ཕྱི་དངུལ་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། འགོ་གོན་ལ་
སངས་འཛནི་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༢་༡། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀདོ་ཁྱབ་ནང་གསལ་འཛནི་སོང་འག་ོགོན་བརྒྱ་ཆ་ལས་མང་
བ་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་སྐོར།  

༡༢༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་གོན་ལ་ཞྱིབ་
ཕའྱི་སྱིལ་འཛནི་མཉམ་སྦྱར་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༧་༢་༡། སདོ་བསད་སོར་ ༢༥,༩༩༧་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། 
༨་༢། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡༡་༡། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་གནང་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༢༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༢། ལས་གཞྱིའྱི་འག་ོགོན་ལ་ཞྱིབ་ཕའྱི་
སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ནང་གསལ་འཛིན་སོང་འག་ོགོན་བརྒྱ་
ཆ་ལས་མང་བ་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༥་༢་༡། སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༢་༢། ཕོགས་ཐོབ་
བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་ཆ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༦་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༦་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༢༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  

༡༢༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༢༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༡༢༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། གལ་ཏ་ེཡོང་ར་ེབལ་ཚ་ེལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སོར་ ༣༥༧,༢༨༤་༠༠ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་འཕོས་
སོར་༨,༢༠༣་༣༣ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༢༨༽ བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་གངས་ཅན་བད་ེར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༨ 

༡༢༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༡ 

༡༢༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། ཁྱབ་
ཁངོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འག་ོགོན་འཕར་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ།  

༡༢༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༢༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡་༢། སོབ་ཕྲུག་སྱི་དང་། བྱ་ེབག་ཏུ་བོད་རྱིགས་སོབ་མའྱི་གངས་འབརོ་ཉུང་དུ་འག་ོབའྱི་སྐརོ།  



128 
 

༡༢༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡་༡། བཀོལ་སོད་མ་དངུལ་ (Operation Fund) སོང་ཟད་ཀྱིས་འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༣། ལ་ོམང་སནོ་གྱི་སདོ་བསད་རྙྱིང་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། འཕདོ་
ལས་པའྱི་ལས་བྱདེ་ང་ོབ་ོདང་ཐབོ་ཐང་ཁག་ཁ་གསལ་དགསོ་སྐོར།  

༡༢༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡་༡། བཀོལ་སོད་མ་དངུལ་ (Operation Fund) སོང་ཟད་ཀྱིས་འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་
སྐོར།  

༡༢༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༧ 
༡༢༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་སུ་

"ཚོགས་པའྱི་ཁ་ེཕན་ཆེད་དྲུང་ཆེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱེད་ཆོག་པའྱི་དབང་ཆ་
ཡོད། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟུར་དུ་གཏན་འབེབ་གནང་སེ་སངས་འཛིན་སུས་གནང་གྱི་
རེད་''ཞེས་དང་། "མཐའ་དོན་ཕག་བསར་གནང་མཁན་གང་ཟག་ཡྱིན་པ་ལས་སྱིག་གཞྱི་མྱིན་'' ཞེས་དང་། 
"དེ་བས་ན་ལོ་ ༤༧ ལྷག་དྲུང་ཆེས་སངས་འཛིན་བྱས་ནས་ལས་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་
འགྱིག་སར་ད་ཆ་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡྱིན་"ཞསེ་དང། "གནས་སྐབས་སར་རྒྱུན་ལྟར་གནས་རྒྱུ་ལས་ལྷག་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་བྱདེ་པར་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་དང་ཚགོས་ཆནེ་གྱི་མང་མསོ་སྱི་མོས་ཐགོ་བལ་གཞུང་
རྫངོ་ས་ེལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐབོ་དགོས་པ་སོང་དཀའ་ངལ་ཡོད་''ཅེས་སོགས་འགན་ཁུར་མེད་པའྱི་
ལན་འདེབས་ཕུལ་འདུག་པས། སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་ཁྲྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར་གང་
ཟག་ཅྱིག་གྱི་གང་འདོད་ལྟར་གནང་ཚེ། སྱི་རྫས་བེད་ལོགས་སོད་ཉནེ་དང། སྱི་རྒྱུ་སེར་ཐྱིམ་འག་ོཉེན་ཆ་ེབ་མ་
ཟད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་འགལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པར། བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། སོན་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་ནང་། གོང་གསལ་ནང་གསེས་དང་པ་ོནས་གསུམ་པའྱི་བར་གང་
རུང་དང་འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས། 
དབང་ལྡན་འགན་འཛནི་དང་། འགན་འཁྲྱིའྱི་ལས་བྱེད་ངསོ་བཟུང་ཐེར་འདོན་ཐགོ་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཉསེ་
ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་ཞེས་གསུང་པ་ལྟར། ད་ེལས་གངས་ཅན་བད་ེརའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་གོང་གསལ་སོན་གནད་ཐད་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་པ་དང་། སོན་
རྱིས་སྱིག་གཞྱི་ངསེ་པར་གཏན་འབེབས་ཐུབ་པ་དགསོ། 
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༡༢༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལོ་མང་སོན་གྱི་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་
ཐད། དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ནང་འདྱི་ལ་ོརྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། འཕོད་ལས་པའྱི་ལས་བྱེད་ང་ོབ་ོདང་ཐོབ་ཐང་ཁག་ཁ་གསལ་དགོས་ཐད། དོགས་
འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། འཕདོ་ལས་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་འཕར་གྱི་དངུལ་འབབ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐད། འཕདོ་ལས་
པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལོའ་ིའཕར་འབབ་དངསོ་ཡདོ་ཇྱི་ཡྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཡངོ་སད་འཕོད་ལས་པ་རྣམས་
ཀྱི་ལས་ཡུན་རྱིང་གུང་སེང་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ཀ་ཀོར་མེད་པར་མྱིག་
སནོ་དགོས།  

༡༢༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙནཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་
སནོ་དང་འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་
མྱིག་སནོ་དང་འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༢༨་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། དཔལ་
ལས་སུ་འབུལ་དགོས་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གྱི་འཕོས་སོར་ ༦,༧༢༣,༤༩༡་༧༡ བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་དགོངས་དནོ་ལྟར་ཀ་ཀརོ་མདེ་པར་ངསེ་འབུལ་དགོས།  

༡༢༩༽ ས་ེར་ལྡུན་ལས་རྱིགས་སབོ་གཉེར་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༢༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༤  
༡༢༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། སརོ་ ༡༧,༨༤༢་༠༠ འབབ་ཀྱི་བཟའ་འབྲུའྱི་ཟགོ་དབེ་ནང་བཀདོ་འཚམེས་གྱུར་སྐརོ།  
༡༢༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤  

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ལོ་གསར་དོད་སོར་ ༡,༠༠༠་༠༠ སྱིག་འགལ་སོང་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། སེ་ལ་ཁུའྱི་
བོད་ཁྱྱིམ་ཟ་ཁང་བཟ་ོབཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཟ་ཁང་གྱི་བཟའ་བཅའྱི་ཟོག་ལ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་
སྐོར། ༣་༥། སོབ་དདོ་སརོ་ ༡,༦༠༠་༠༠ གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར།  

༡༢༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོར་ ༡༧,༨༤༧་༠༠ འབབ་ཀྱི་བཟའ་འབྲུ་ཟོག་དབེ་ནང་བཀདོ་འཚམེས་གྱུར་བའྱི་སྐརོ།  
༡༢༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༧ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ས་ཆ་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུ་ཐབས་སྐརོ། ༡་༢་༤། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་བཞྱིན་

འབབ་ཁྲལ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་ཡོད་མདེ་ཁ་གསལ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༥། བྱུང་འཛིན་མདེ་པའྱི་སོང་སྐོར། ༡་༢་
༦། NSC དངུལ་བཅལོ་སརོ་ ༣,༤༠༠་༠༠ དུས་སྨྱིན་ཡང་སར་གས་ོམ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཁ་དབང་སོར་ 
༧,༤༢༩་༠༠ མྱིག་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
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༡༢༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་བཞྱིན་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཐནེ་གནང་ཡོད་མེད་

ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང་སྐོར། ༡་༢་༦། NSC དངུལ་བཅོལ་སོར་ 
༣,༤༠༠་༠༠ དུས་སྨྱིན་ཡང་སར་གས་ོམ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཁ་དབང་སོར་ ༧,༤༢༩་༠༠ མྱིག་སོན་ཞུ་རྒྱུ་
མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༡༢༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༡༢༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ས་ཆ་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུ་ཐབས་ཐད། ལ་ོམང་སོན་གྱི་སོན་གནད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་། ལན་

འདེབས་རྱིམ་པར་ཐབས་ཤེས་ཞུ་མུས་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ཙམ་ལས། གནང་ཕོགས་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་
འདུག་ན། ད་ེམུར་མ་བཞག་པར་འཁྲུན་ཐག་ཆདོ་པའྱི་གནང་ཕགོས་ཤྱིག་ངསེ་པར་དགོས་འདུག 

༡༢༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གསོག་དངུལ་ལས་
ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་པའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་རྒྱ་གར་གསོག་དངུལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡོད་
པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིབ་ཕ་མྱིག་སནོ་དགོས།  

༡༢༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས།  
༡༢༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༣༠༽ ག་ོཔལ་པུར་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༣༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༩ 
༡༣༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ལོ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་གོན་རྱིས་ཁུར་མ་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། གསོལ་ཕོགས་ཐོལ་
འབབ་ཞུ་སོད་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། གསལོ་ཕོགས་འཕར་སདོ་སོར་ ༡༣,༥༠༠་༠༠ ཕྱིར་བསྡུ་དགསོ་སྐོར།  
༣་༥་༡། ཕ་ེསྨན་ (Baking powder) རྒྱ་མ་༡༢ ཅན་ཟོག་དེབ་ནང་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༥་༢། སྨན་
ས་ཟགོ་ལྷག་རྒྱ་མ་ ༡༢་༥༠ རྱིས་ཁུར་ཞུ་འཚམེས་སོང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༣༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 
༡༣༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣་༡། རྱིས་ཁྲ་མཐུན་པར་བཟ་ོདགོས་སྐོར། 
༣་༣་༢། སདོ་ཡོང་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐོར། ༣་༥་༡། ལ་ོམཇུག་སྐབས་ལུགས་མཐུན་ཟོག་བཤེར་མ་
གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༥་༢། ཟོག་དེབ་ལྟར་འབེལ་ཡོད་ཟོག་གཉེར་ནས་ཟོག་བཤེར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༥་༣། 
སོབ་དབེ་དང་ཡྱིག་ཆས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བ་ཟགོ་དབེ་ནས་བག་ོའགེམས་ལུགས་མཐུན་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། 
༣་༥་༤། ཡྱིག་ཆས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བ་ཟགོ་དབེ་ནང་ཐ་ོའགདོ་ཏག་ཏག་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། བསྒྱུར་
དཀའྱི་ཁ་དབང་སྤུས་ཉ་ོགནང་བ་མ་གོན་ཁངོས་སུ་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  
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༡༣༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོབ་དདོ་ཡངོ་བསད་རྱིས་གཙང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༤། རྱིས་ཁྲ་ཨ་མའྱི་ནང་སདོ་བསད་
གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༣༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོབ་དདོ་ཡངོ་བསད་རྱིས་གཙང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༤། རྱིས་ཁྲ་ཨ་མའྱི་ནང་སདོ་བསད་
གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༣༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༡༣༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ས་ཆ་མྱིང་བསྒྱུར་ཐད། ལ་ོམང་སོང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིགས་ཆགས་འདུག་ན། འགོ་

ལས་ཡོངས་ནས་ཐུགས་སང་ཆནེ་པསོ་མ་འངོས་ཕུགས་འཕལེ་གྱི་གནང་ཕགོས་ཞྱིག་ངསེ་པར་དགོས།  
༡༣༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། སོང་ཁྲའྱི་རྒྱབ་རྟེན་སྱིལ་འཛནི་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རསེ་མའྱི་

རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སྱིལ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛནི་ཁག་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། སདོ་དགསོ་མདེ་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་དང་། འཕསོ་མུ་
མཐུད་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད། ༡:༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚགིས་བར་གསེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་གནང་རྒྱུ་རེད། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། གོང་གྱི་མཚམས་ནས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

༡༣༡༽ ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོད་ཤག རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༣༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༡༣༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༣༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཡོང་བསད་དང་སདོ་བསད་རྙྱིང་པ་ཁག་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་

སྐོར། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༣༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༡༣༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁདོ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་། འདྱི་ནས་

བཟསོ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་ཐད། རྱིས་པས་ཐུགས་སང་ཆརེ་བསདེ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་རྱིས་ཞྱིབ་འབྱརོ་
འཕལ་རྱིས་མག་ོར་ེར་ེགསལ་བཤད་ཀྱིས་ངསེ་པར་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་རྱིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟ་ོདགསོ།  

༡༣༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་ཁག་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་
འདབེས་ལྟར་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སངེ་གྱིས་ལམ་སནོ་ཇྱི་གནང་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༣༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

 
༡༣༢༽ བལ་ཡུལ་གརོ་ཁ་རྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོསབོ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༣༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩ 
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༡༣༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༥། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ། ༡་༡་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  

༡༣༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། གན་ཡྱིག་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐརོ།  
༡༣༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། མ་དངུལ་གནས་སངས་

ཞན་པའྱི་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༣༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། མ་དངུལ་གནས་སངས་ཞན་པའྱི་སྐརོ།  
༡༣༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༣༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་ཐད། སྙན་ཐ་ོརྱིམ་གསལ་ལྟར་སོན་

རྱིས་སྱིག་གཞྱི་ངསེ་པར་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་

གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༣༣༽ ཤསེ་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླྱིང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༣༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
༡༣༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སལོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༣༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སལོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༣༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཟུར་རྱིས་བདག་ཉར་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༡༣༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཟུར་རྱིས་བདག་ཉར་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  
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༡༣༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༡༣༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༣༤༽ ར་སངེ་བདོ་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་ས།ེ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༣༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༣ 
༡༣༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཐབ་ཚང་གྱི་ཟགོ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༦། ཉྱིན་གླའྱི་བརྒྱ་ཆ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཅགོ་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༣༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྒས་ཡོལ་ཕྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ལ་
ལ་ོགསར་ལག་རྟགས་ (Losar Gift) གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། སེར་གྱི་འཚེམ་བཟ་ོནས་ཁང་གླ་འཚེམས་ལུས་
སོང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༣། ཤྱིང་ཏགོ་ཚོང་ཁང་གྱི་ཁ་ེའབབ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལོའ་ིནང་གོང་གུད་སོང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༣༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༡། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ནས་སོབ་ཡོན་སར་ཆ་བསྡུ་བཞེས་མ་གནང་བའྱི་

སྐོར། ༡་༢་༢། སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་གྱི་སོབ་ཡོན་འབུལ་བསད་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། 
སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༣༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 

༡༣༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འཛནི་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ནས་སོབ་ཡནོ་སར་ཆ་བསྡུ་བཞསེ་མ་གནང་བའྱི་
ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ལྟར་དབུས་ལས་ལ་སྙན་སེང་བཀའ་འཁྲོལ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༣༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་གྱི་སོབ་ཡོན་འབུལ་བསད་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་
འདབེས་ལྟར་དབུས་ལས་ལ་སྙན་སེང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༣༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་
རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དང་འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༣༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རྙྱིང་གས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། སོར་ 
༡༢,༩༤༡་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༣༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༡༣༥༽ ས་ེར་ལྡུན་བདོ་ཁྱྱིམ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
 

༡༣༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢  
༡༣༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༣༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༡༣༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་

སནོ་དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༣༦༽ སྱིར་སུ་ཇ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༣༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༧  

༡༣༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གན་ཡྱིག་བཞག་མེད་སྐོར། ༣་༤། ཨར་ལས་མཇུག་སྱིལ་གྱི་
ངསོ་སྦྱོར་བླངས་མདེ་སྐརོ།  

༡༣༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོབ་ཕྲུག་སརེ་གྱི་ལག་དངུལ་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། འག་ོགོན་རྱིས་ལ་ོ
རང་བཀག་ནང་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༣༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བུ་ལོན་གྲུབ་འཇལ་དངུལ་རང་སོར་ ༢༠་༠༠༠་༠༠ བརྒལ་ཏེ་ལེན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། 
འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སོབ་ཕྲུག་སེར་གྱི་ལག་དངུལ་རྙྱིང་པ་གཙང་
བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་གན་ཡྱིག་བཞག་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། འག་ོགོན་རྱིས་
ལོ་རང་བཀག་ནང་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐབས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། གླ་
རྒྱུག་མ་ོཊའྱི་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། འདས་ལོའ་ིའགོ་སོང་རྱིས་ལོའ་ིནང་རྱིས་འཁུར་ཞུས་
པའྱི་སྐརོ།  
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༡༣༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
 རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༣། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། རགོས་དངུལ་ལྷག་བསད་བདེ་

སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཟོག་དེབ་ལྟར་ཟོག་བཤེར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། 
སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༣༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཟོག་དེབ་ལྟར་ཟོག་

བཤརེ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༣༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༣༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་འགལ་བའྱི་ཐད། བཀའ་འཁྲོལ་ལས་འགལ་མེད་པའྱི་

ཁུངས་འཕེར་འགལེ་བཤད་དང་། དན་རྟགས་ཡོད་ཚ་ེརསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དགོས།  
༡༣༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༣༧༽ མ་ཎ་ལྱི་ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༣༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨  
༡༣༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ས་ལོའ་ིསྨན་དོད་ཐོབ་ཆ་རྱིས་ལོའ་ིནང་རྱིས་འགོ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཟོག་བཤེར་མ་
གནང་རནེ་པས་ཟགོ་ཆད་སོར་ ༧༣༠་༠༠ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  
༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༣༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༣༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ས་ལོའ་ིསྨན་དོད་ཐོབ་ཆ་རྱིས་ལོའ་ིནང་རྱིས་འགོ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། སྱིག་གཞྱི་ལག་
བསར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༣༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༣༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༣༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༡༣༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་ཕ་མའྱི་ཚགོས་

ཆུང་ནས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་གནང་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༣༨༽ སནོ་ཊ་ས་ཾབ་ོཊ་གཏན་སབོ་དང་སྤུ་ར་ཝ་ལ་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༣༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས།  ༢༠  
༡༣༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཐ་ོདབེ་འབྱི་དགསོ་པའྱི་
སྐོར། ༣་༣། སོབ་གྲྭའྱི་ཚངོ་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་སངས་འཛནི་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༦། བུའྱི་ཉལ་ཁང་གསར་པ་
ཨར་བསྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སོད་གནད་སྐོར། ༣་༧། ཁ་དབང་ཐ་ོདེབ་འབྱི་ཉར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༡། སོབ་
གྲྭའྱི་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོ་ནས་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༢། སོར་ ༡,༥༩༢་༠༠ རྱིས་བཅོས་
དགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༣༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༨། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༣་༩། 
རྱིས་འག་ོང་ོབ་ོདང་མ་མཐུན་པའྱི་སོང་བཏང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༣༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། བུའྱི་ཉལ་ཁང་གསར་པ་ཨར་བསྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༦། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༡་༢་༧། རྱིས་འགོ་ང་ོབོ་དང་མ་མཐུན་
པའྱི་སོང་བཏང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༩། སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གནོ་རྱིས་འག་ོནས་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༣༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༡་༢་༢། སོབ་སྱི་མྱིག་དམར་ཚ་ེ
རྱིང་ལགས་ར་དགོངས་ཞུས་སྩལ་སྐརོ། ༡་༢་༤། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་སརོ་ ༡༦༧,༡༣༩་༠༠ སྐོར།  
༡་༢་༨། ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་ཡོང་བསད་སརོ་ ༢༧,༥༨༥་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  
༣་༡། སོབ་གྲྭའྱི་བརྔན་པ་ཚངོ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  

༡༣༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོབ་སྱི་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ར་དགོངས་ཞུས་སྩལ་སྐོར། ༣་༡། སོབ་གྲྭའྱི་བརྔན་
 པ་ཚངོ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་སྐརོ།  

༡༣༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
༡༣༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡ སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་ཐད། བཀོད་ཁྱབ་དང་ཁྲྱིམས་སྱིག་

དགངོས་དནོ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོབ་འཇུག་འགྱུར་རྟེན་མ་དངུལ་སོར་ ༣༡༥,༧༥༠་༠༠ ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་

གསལ་ལྟར་ཐ་ོགཞུང་ཁ་གསལ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༣༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་སོར་ ༡༦༧,༡༣༩་༠༠ ཐད། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་རྱིས་

གཙང་ཟྱིན་འཕསོ་ད་ེདག་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༣༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་ཡོང་བསད་སོར་ ༢༧,༥༨༥་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ལྟར་ཡོང་བསད་ད་ེདག་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ།  

༡༣༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༣༩༽ སགོ་རྱི་སངོ་ས་ཾབ་ོཊ་སབོ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༣༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠ 
༡༣༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འཕོད་ལས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་
འགལ་འཛལོ་བྱུང་པའྱི་སྐརོ། ༣་༣། དགངོས་ཞུ་འཐུས་གཙང་ཞུས་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༡༣༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་བསུབ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༡༣༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༢། དགངོས་ཞུ་འཐུས་གཙང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ད་ེགའྱི་ཁ་དབང་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༣༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༡༣༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༡༣༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༡༣༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ད་ེགའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་སངས་ཐད། སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་གང་ཡོད་སེར་ཐྱིམ་དུ་མ་སོང་བར་

བདག་གཅེས་ཚུལ་མཐུན་དང་། མ་འོངས་གནང་ཕོགས་ཇྱི་དགོས་ཐད་སྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སོན་
སངས་འཛནི་ངསེ་པར་གནང་དགསོ།  

 
༡༤༠༽  ཤྱི་ལངོ་ས་ཾབ་ོཊ་སབོ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༡༤༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤  
༡༤༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བྱུང་འཛནི་ཁུངས་བཙན་མདེ་པའྱི་སོང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༤༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བྱུང་འཛནི་ཁུངས་འཕརེ་མདེ་པའྱི་སོང་སྐོར།  
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༡༤༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༤༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༡༤༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། སོར་ ༤,༠༩༧ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་འཕསོ་སོར་ ༣,༥༡༩་༠༠ མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༤༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་
སནོ་དང་འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༤༡༽  ར་ཤདོ་བདོ་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༤༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨  
༡༤༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ིསྱིལ་འཛིན་དུས་ཐོག་དུ་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ལས་བྱེད་
ཞབས་ལོའ་ིའཕར་འབབ་ཞུ་སོད་མ་གནང་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། མཚན་དོད་ཀྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་
གཅགོ་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༤༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། བོགས་ལེན་པར་སོར་ ༧,༤༦༢་༠༠ འཕར་མ་སད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བོགས་ལེན་པ་
མཉམ་དུ་གན་ཡྱིག་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༡༤༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ར་ཤོད་བདོ་ཁྱྱིམ་ས་ཆའྱི་རདོ་རྙགོ་སྐོར།  
༡༤༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༤༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ར་ཤོད་བདོ་ཁྱྱིམ་ས་ཆའྱི་རདོ་རྙགོ་ཐད། དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་སུ་རྱིས་སོད་གཙང་

བཅད་བྱ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཡོད་གསལ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༤༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༤༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༤༢༽ བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེར་དག་ེལས་གསགོ་དངུལ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༨ 
༡༤༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤  
༡༤༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མ་དངུལ་སངས་འཛིན་སྐོར། ༡་༢་༢། གསགོ་དངུལ་ལྷག་འཕསོ་བག་ོའགེམས་ཞུ་དགསོ་
པའྱི་སྐརོ།  

༡༤༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༤༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༤༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༤༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༡༤༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༤༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༤༣༽  བྷུན་ཊར་དག་ེའོས་མཐ་ོསབོ་ཁང། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༤༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༥  
༡༤༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥་༡། ལས་བྱེད་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ར་དགོངས་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥་༢། 
ལས་ཡོད་ཉྱིན་མརོ་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། བྱུང་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  

༡༤༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྱིག་གཞྱི་ར་འཛནི་བྱ་ཡུལ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣། བྱུང་འཛནི་མྱིག་སནོ་བྱ་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་
སྐོར། ༣་༡། བྷུན་ཊར་དག་ེའོས་མཐ་ོསོབ་ཕུགས་བརྟན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་
དང་ར་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་ལག་ལྟར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ཕོགས་མེད་གུང་སེང་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་དང་གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་གཉྱིས་དབར་འགལ་ཟླ་ཡོད་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུའྱི་དངུལ་
བར་ཁྱད་འཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༤༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྱིག་གཞྱི་ར་འཛིན་བྱ་ཡུལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་

པའྱི་སྐོར། ༣་༡། བྷུན་ཊར་དགེ་འོས་མཐ་ོསོབ་ཕུགས་བརྟན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་ཆོད་
གན་དང་འབེལ་བའྱི་དོན་ཚན་ཁ་གསལ་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་ར་
འཛནི་བཀདོ་ཁྱབ་ལྟར་ལག་ལྟར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། ཕགོས་མེད་གུང་སེང་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་
གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་གཉྱིས་དབར་འགལ་ཟླ་ཡོད་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུའྱི་དངུལ་བར་ཁྱད་
འཐནོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༤༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
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༡༤༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། 
སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབྱརོ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སངེ་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 

༡༤༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཕག་བསར་མ་གནང་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༤༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། 
སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབྱརོ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་
འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སངེ་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 

༡༤༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༤༣་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༤༤༽  ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སབོ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༤༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༡༤༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༢་༢་། སོབ་གྲྭའྱི་རྱིས་ཁྲ་ཉར་
ཕགོས་ལ་གསལ་ཁ་དགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༤༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༤༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༡༤༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༤༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༤༥༽  བསན་འཛིན་སང་སམ་བ་ོཊ་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སོབ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༤༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧ 
༡༤༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
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༡༤༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༢་༣། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་
ཕགོས་བསོད་སྐོར། ༢་༤། རྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉརེ་གཅྱིག་ལྕོགས་སྐོར། ༢་༥། སོབ་གྲྭའྱི་རྱིས་ཁྲ་ཉར་ཕོགས་ལ་
གསལ་ཁ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༤༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༡༤༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༡༤༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༡༤༦༽  མན་སར་སམ་བ་ོཊ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་ཉྱིན་སོབ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༤༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢ 
༡༤༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༤༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༤༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༡༤༧༽ ཤསེ་རྱིག་དཔར་ཁང་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེར། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༤༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༣ 
༡༤༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ར་ས་ཤེས་དཔར་ནས་ཟགོ་ཆད་འབོར་ཆནེ་ཐནོ་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ཟགོ་བེད་མེད་ལ་ོཁམས་
ས་ོསོར་རྱིས་བསུབ་དགོས་སྐོར།  

༡༤༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྱིས་ཁག་ཆ་ཚང་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་རྱིས་ནང་ཁྲྱིམས་མཐུན་ཟླ་སྱིལ་དགོས་སྐོར། ༡་
༢་༣། རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་པ་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༡་༢་༤། ལས་དབུས་དང་ཡན་ལག་དབར་ཟོག་གཏོང་ལེན་
རྫུས་བཟ་ོབྱས་སྐོར། ༣་༡། དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་གྱི་སེད་འབབ་ཡོང་བསད་ (Accrued Interest) སྐོར། 
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༣་༢། ཟོག་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་ཐད་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་
སྱིག་དང་མྱི་འགལ་བ་དགོས་སྐོར། ༣་༤། ཁ་དབང་བེད་མདེ་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར།  

༡༤༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འགོ་རྒྱུགས་མེད་པའྱི་ཟོག་ལྷག་ལོ་མང་རྱིང་འབོར་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། 

ཆདོ་གན་ལས་བྱདེ་བསྐ་ོབཞག་གནང་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་དགོས་པའྱི་སྐོར།  
༡༤༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འགོ་རྒྱུགས་མེད་པའྱི་ཟོག་ལྷག་ལོ་མང་རྱིང་འབོར་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། 

ཆདོ་གན་ལས་བྱདེ་བསྐ་ོབཞག་གནང་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  
༡༤༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༡༤༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་རྙྱིང་ཡོང་ར་ེབལ་བ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟ་ོགནང་
རྒྱུ་དང། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༤༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༤༨༽  མའེ་ོཆསོ་འཕེལ་གླྱིང་སམ་བ་ོཊ་སབོ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༤༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༡༤༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༤༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་མེད་པར་ཁ་དབང་ཉོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢། 
སདོ་བསད་སྐརོ། 

༡༤༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༡༤༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༡༤༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་

གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༤༩༽  ས་ཾབ་ོཊ་མསེ་དབནོ་གཙུག་ལག་དཔ་ེསོན་སོབ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༤༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩ 
༡༤༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
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༡༤༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྱིག་འགལ་གྱིས་གུང་སེང་འཕར་མ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། གཏའ་
དངུལ་སོར་ ༤༩,༠༠༠་༠༠ དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཟ་བཅའྱི་ཚོང་ཤག་ནས་སོར་ ༦,༦༩༥་༠༠ ཕྱིར་བསྡུ་
དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༡། Malkha Dal ཀྱི་ལོ་ ༣༠ ཟོག་དེབ་ནང་མ་གསལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢་༢། སྨན་སའྱི་
རྱིགས་ལ་ཟོག་དེབ་འཐུས་ཚང་མ་བྱིས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། རྱིས་ཁྲ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མ་ཞུས་པའྱི་རེན་གྱིས་
རྱིས་ཞྱིབ་དུས་འགོར་ཆགས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༤༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༤༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༤༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༤༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་སུ། དནོ་ལ་

སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་མེད་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་
འདུག་ཀང་། རྒྱལ་ལངོས་ནང་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་འརྒལ་མདེ་པའྱི་ཁུངས་འཕེར་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག གལ་སྱིད་ཁུངས་འཕརེ་ཡྱིག་ཆ་གཞན་ཡདོ་ཚ་ེརསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དང། ད་ེམྱིན་སནོ་རྱིས་
སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ཕག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༤༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༤༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༥༠༽  ག་ོཊན་གའུ་ས་ཾབ་ོཊ་ཉྱིན་སོབ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༥༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧ 
༡༥༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠  
༡༥༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛལོ་གྱུར་བའྱི་སྐརོ། ༣་༥། ཟགོ་དབེ་ ཉར་ཚགས་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། 
༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༥༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༥༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
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༡༥༡༽  བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེ་དབུས་སྱི་ཁྱབ་ལས་ཁང་གྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ལས་སོབ་བདེ་དོན་མ་དངུལ་སེ་ཚན། 
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༡༥༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༣  
༡༥༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༤། ལམ་སོན་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༨། རྱིས་
ལོ་རྙྱིང་པའྱི་འགོ་གོན་རྱིས་ལོ་གསར་པའྱི་ནང་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སོད་བསད་རྱིས་འགོ་ནས་
སོང་བཏང་སེ་མ་དངུལ་ལ་འཛབ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། ཚ་ེརྱིང་དངོས་གྲུབ་སོབ་གྲྭའྱི་ཨང་ ༠༡། ༢༡༧༩ ཅན་གྱི་ 
Legacy དངུལ་རྔན་སྱིར་བཏང་རྱིས་ཁོངས་སུ་འཕ་ོའགྱུར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༦། རྱིས་འག་ོདབྱ་ེདབེ་ནང་
མ་གསལ་བའྱི་དངུལ་འབབ་སྐོར།  

༡༥༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་སོབ་ཀྱི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ལས་བྱེད་ལ་བུན་
གཡར་གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། དངུལ་རྔན་འཕར་མ་ཕྱིར་སོག་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། 
དགུན་ཁ་ས་ོསེང་སྐོར་སོད་ (Winter Excursion) དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༩། དངུལ་རྔན་ཕྱིར་སགོ་གནང་
བ་ལས་ལྷག་ད་ོབདག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནས་འཐེན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༢། གོས་མཐུན་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༡༣། དངུལ་རྔན་ཕྱིར་སོག་གནང་ཚུལ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༧། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༨། 
འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་ལས་བྱདེ་གསགོ་དངུལ་སྐརོ། ༡་༢་༡༩། རྱིས་ཁྲ་དང་ཐ་ོགཞུང་གྱི་དངུལ་འབརོ་ལ་བར་ཁྱད་
སྐོར། ༡་༢་༢༠། ལས་བྱེད་ལ་བུན་གཡར་གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ICICI དངུལ་ཁང་དང་
འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  

༡༥༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༨། འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་ལས་བྱེད་གསོག་དངུལ་སྐོར། ༡་༢་༡༩། རྱིས་ཁྲ་དང་ཐ་ོགཞུང་
གྱི་དངུལ་འབརོ་ལ་བར་ཁྱད་སྐརོ། ༣་༡། ICICI དངུལ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  

༡༥༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༤ 
༡༥༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་སོབ་ཀྱི་སྨན་བཅསོ་མཐུན་རནེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་ ༢ 

དང་ ༤ གཉྱིས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་བྱེད་ལ་བུན་གཡར་གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་

འདེབས་སུ་གཙང་བཟ་ོཐུབ་ཐབས་ཞུ་མུར་དང་། འདྱི་ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་གཙང་མ་བཟ་ོའཆར་ཡོད་ཅེས་
གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་དགསོ།  

༡༥༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། དངུལ་རྔན་འཕར་མ་ཕྱིར་སགོ་གནང་བའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སངེ་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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 ༡༥༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོན་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་གསལ་ལྟར་གལ་ཏེ་
སདོ་ཁུངས་མེད་ཚ།ེ ལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། དགུན་ཁ་ས་ོསེང་སྐོར་སོད་ (Winter Excursion) དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ལན་
འདེབས་སུ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིའགན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གཙང་མ་བཟ་ོའཆར་ཡོད་གསལ་བ་ལྟར། མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། དངུལ་རྔན་ཕྱིར་སོག་གནང་བ་ལས་ལྷག་ད་ོབདག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནས་འཐེན་པའྱི་
ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་ཁུངས་འཕེར་མྱིག་སནོ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༡་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༢། གོས་མཐུན་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་ཐད། སོབ་ཕྲུག་པ་སངས་ཆོས་སོལ་
ལགས་ཀྱི་དངུལ་རྔན་ལྷག་མ་སརོ་ ༧༨་༥༤༦་༢༥ དུས་ཐགོ་ཕྱིར་སགོ་ངསེ་པར་བྱདེ་དགོས།  

༡༥༡་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༣། དངུལ་རྔན་ཕྱིར་སོག་གནང་ཚུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་
སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་དངུལ་རྔན་ནང་གསལ་བ་རྣམས། སོབ་ཕྲུག་རང་ཉྱིད་གང་དུ་ཡདོ་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
ཟླ་སྱིལ་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ལ་དངུལ་རྔན་གཅྱིག་ལས་མདེ་པ་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༡་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐད། དངུལ་རྔན་ཞུ་སོད་གནང་བ་ཁག་ད་ོབདག་ལ་བྱུང་
ཡོད་མེད་བཤད་ཚོད་དཀའ་བ་ཆགས་འདུག་ན་རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར། དངུལ་རྔན་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་དན་
རྟགས་བྱུང་འཛནི་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རེས་ལའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སནོ་དགོས།  

༡༥༡་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༥། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཕག་བསར་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་བའྱི་དྲུང་
ཡྱིག་ཆནེ་མ་ོཐུབ་བསན་ར་ོར་ེལགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་གོས་ཆདོ་བཏང་གནང་བ་དང། བོད་ཕྲུག་
ཁྱྱིམ་ས་ེཡྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དེབ་ཆུང་ལེའུ་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ར་དགོངས་དང་ཕྱིར་འབུད་
ཀྱི་ནང་གསེས་དང་པ་ོབཅས་དང་འགལ་འདུག་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཡང། ད་དུང་སྱིག་འགལ་ཆགས་མེད་ཅེས་
ཨུ་ཚུགས་བྱདེ་པ་ཙམ་ཀྱི་འཐུས་མྱིན་ལ་སངོ་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས། 

༡༥༡་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༧། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་
སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༡་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༠། ལས་བྱེད་ལ་བུན་གཡར་གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་ངསེ་པར་གཙང་བཟ་ོགནང་ཐུབ་པ་དགོས།  

༡༥༡་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༡་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༥༢༽ བདོ་ཁྱྱིམ་ལས་བྱེད་རྒས་ཕོགས་མ་དངུལ་དག་ེར་ཚགོས་པ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༡༥༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨  
༡༥༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
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༡༥༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༡། ར་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་རྒས་ཕོགས་ཀྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ 
ཕྱིར་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ར་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་རྒས་ཕོགས་ཀྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཕྱིར་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བྱུང་འཛིན་དང་རྒྱབ་ལོངས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། རྒས་
ཕགོས་སོར་ ༣,༣༧༦་༠༠ ཕྱིར་སདོ་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༥༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༨ 
༡༥༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༡། ར་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་རྒས་ཕོགས་ཀྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ 

ཕྱིར་སདོ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་དང་དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དན་རྟགས་
ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ཀང་མྱིག་སོན་གནང་མ་སོང་པས། དངོས་འབེལ་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་
ཡོད་ཚ།ེ རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་ཞུས་ནས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༢། ར་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་རྒས་ཕོགས་ཀྱི་རང་འབབ་བསྡུ་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ 
ཕྱིར་སདོ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་དང་དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དན་རྟགས་
ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ཀང་མྱིག་སོན་གནང་མ་སོང་པས། དངོས་འབེལ་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་
ཡོད་ཚ།ེ རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་ཞུས་ནས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༣། བྱུང་འཛནི་དང་རྒྱབ་ལངོས་མདེ་པའྱི་ཐད། རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་
ན་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ཁུངས་འཕེར་དན་རྟགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙནཨང་། ༡་༢་༤། རྒས་ཕགོས་སོར་ ༣,༣༧༦་༠༠ ཕྱིར་སདོ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་ཁ་
གསལ་མྱི་འདུག་ན་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ཁུངས་འཕེར་དན་རྟགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༢་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རྒས་ཕགོས་རྱིས་སྐོར་སྐབས་ཞབས་ལ་ོརྱིས་ཕགོས་ཐད། སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་ལས་
བྱེད་གསུམ་གྱི་ཞབས་ལོ་བརྱི་ཕོགས་ནོར་བཅོས་མྱི་དགོས་པ་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་
འཕརེ་གྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༢་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། རྒས་ཕོགས་ནས་དཔྱ་དངུལ་དང་། སྨན་དོད། གློག་རྱིན་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་
ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་སུ་འགེས་ཕོགས་དཔྱ་དངུལ་སོགས་སོབ་ས་ེས་ོསོར་བརྒྱུད་ནས་སོང་བཏང་ས་ེ
རྱིས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་གསལ་འདུག་ན། ད་ེའབལེ་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་
སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༢་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༢་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༥༣༽  ཏ་ེཛུ་ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
 

༡༥༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠  
༡༥༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ལས་ཤག་དང་འཛནི་ཁང་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་སྐོར། ༢་༢། སོབ་གྲྭའྱི་རྱིས་ཁྲ་ཉར་ཕགོས་
ཁ་གསལ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༢་༣། ཀམ་པུ་ཊར་སྤུས་གཟྱིགས་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་གནད་སྐརོ། ༢་༥། བཀའ་འཁྲོལ་
མེད་པའྱི་གུང་སེང་སྐོར། ༢་༦། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛལོ་གྱུར་པའྱི་སྐོར། 
༢་༧། ཟུར་རྱིས་ཉར་བའྱི་སྐོར། ༢་༨། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཕོགས་བསོད་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། 
སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༥༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༤། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༡༥༣་ཆ༽ དགོས་འདྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༡༥༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༤། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་

རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༥༤༽ བདོ་ཁྱྱིམ་ལས་བྱེད་གཟྱིགས་གསལོ་མ་དངུལ་དག་ེར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༡༥༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥ 
༡༥༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གཟྱིགས་གསོལ་དང་རྱིས་ཞྱིབ་གླ་འབབ་ཞུ་སོད་གནང་བར་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༢། གཟྱིགས་གསལོ་རྱིས་བསྐོར་སྐབས་ཞབས་ལ་ོརྱི་ཕགོས་སྐརོ།  

༡༥༤་ཆ༽ དགོས་འདྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། གཟྱིགས་གསལོ་རྱིས་བསྐོར་སྐབས་ཞབས་ལ་ོརྱི་ཕགོས་སྐརོ།  
༡༥༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
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༡༥༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གཟྱིགས་གསལོ་དང་རྱིས་ཞྱིབ་གླ་འབབ་ཞུ་སདོ་གནང་བར་བྱུང་འཛནི་མདེ་པའྱི་ཐད། 
རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་ཁུངས་འཕེར་མྱིག་སོན་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་གྱི་སདེ་ཁ་ཉུང་བ་ཐབོ་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་སུ་
དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་ཀ་ཉུང་རུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། མ་འཛུགས་ཁྲོམ་རའྱི་འཕར་ཆགས་ 
(Investment Effect) ཀྱི་རེན་པས་ཡྱིན་པ་འགེལ་བརོད་གནང་འདུག་ཀང། མ་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་
བཅོལ་ཁག་ལས་དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་རྱིགས་ལ་འཕར་ཆགས་དེ་ལྟར་ཡོང་མྱི་སྱིད་པས། དངོས་ཡོད་
གནས་སངས་གང་ཡྱིན་ཁ་གསལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༥༥༽  ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་། ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༡༥༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༤ 
༡༥༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སྱིར་བཏང་རྱིས་ཁྲའྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་ལེན་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༡་
༢་༡༣། སྱིག་འགལ་གྱུར་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༦། སྱིག་འགལ་གྱུར་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༧། འབབ་ཁྲལ་ས་འདནོ་དངུལ་
ཁང་ནང་དུས་ཐགོ་བཅུག་དགོས་སྐོར།  

༡༥༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ར་འཛནི་ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་
༢་༢། སོབ་ཡོན་བུན་གཡར་བསྡུ་བསད་སྐོར། ༡་༢་༣། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ར་འཛིན་
ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༤། འག་ོགོན་གྱི་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་སྱིལ་འཛནི་སོགས་གང་ཡང་མཉམ་སྦྱར་
མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༦། སོང་ཁྲ་ལ་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་འཐུས་ཚང་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༧། མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་
ཡོན་བགོ་འགེམས་གནང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ད་ོབདག་གྱི་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སོབ་ཡོན་ལམ་སོན་མ་
དབེ་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༨། ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོད་དམ་ལེགས་འབུལ་ལ་
ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཕྱི་དངུལ་རྱིས་ཁྲ་ཉར་ཕོགས་སྐོར། ༣་༢། ཕྱི་དངུལ་འབྱོར་
བ་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་དེབ་ནང་རྱིས་འཁུར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སོབ་ཡོན་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ་སྐརོ།  
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༡༥༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ར་འཛནི་ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་

༢་༣། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཡོན་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ར་འཛིན་ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སོབ་ཡོན་
ལམ་སོན་མ་དབེ་དང་འགལ་འཛལོ་ཆགས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༣། སོབ་ཡནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ།  

༡༥༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༦ 
༡༥༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོབ་ཡོན་བུན་གཡར་བསྡུ་བསད་ཐད། རྒྱབ་ལོངས་དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་

པས། རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ཁུངས་འཕརེ་དན་རྟགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། འག་ོགོན་གྱི་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་སྱིལ་འཛིན་སོགས་གང་ཡང་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་

ཐད། རྒྱབ་ལོངས་དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས། རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ཁུངས་འཕེར་དན་རྟགས་མྱིག་
སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སོང་ཁྲ་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་ཐད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཁྱྱིམ་
རྱིས་ཁངོས་ལ་མེད་ན་ཡང་། སར་གྱི་སོན་གནད་འདྱི་དག་ལ་འབལེ་ཡོད་ནས་འགན་ཆ་ེཁུར་གྱིས་གཙང་བཟ་ོ
ངསེ་པར་གནང་དགསོ།  

༡༥༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་བགོ་འགེམས་གནང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ད་ོབདག་གྱི་བྱུང་འཛིན་
མེད་པའྱི་ཐད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ འགན་ལྷན་སྐབས་རྱིས་གཙང་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་ཡོད་ཅེས་གསལ་བ་
ལྟར་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སདེ་ཁ་ཉུང་བ་ཐོབ་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་སུ་
སེད་ཀ་ཉུང་རུ་འག་ོབའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་འཛུགས་ཁྲོམ་རའྱི་འཕར་ཆག་རེན་པས་ཡྱིན་སྐོར་འགེལ་བརོད་གནང་
འདུག་ཀང་། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཁག་ལ་མ་འཛུགས་ལྟར་སེད་ཁ་འཕར་ཆག་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
པས། ཞྱིབ་འཇུག་འཐུས་ཚང་གནང་ནས་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༥་ཇ༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། ང་ོསོང་གྱི་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་སྱིལ་འཛིན་རྣམས་
རྱིས་ཞྱིབ་པར་མྱིག་སོན་ཞུ་ཐབས་ཞུ་འཐུས་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ལག་བསར་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༥་ཇ༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། དངུལ་ཁང་རྱིས་ཁྲ་ (Bank Pass Book) ནང་གསལ་ཡང་རྱིས་འག་ོདབྱ་ེདབེ་
ནང་མྱི་གསལ་བའྱི་དངུལ་འབབ་ཐད། དངུལ་འབོར་ཆེན་འདྱི་འད་དངུལ་ཁང་དུ་བཅུག་བཏོན་ཞུས་པའྱི་
གནས་སངས་གང་ཡྱིན་རྱིས་པས་ཁ་གསལ་བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་དེ། ཉནེ་ཚབས་ཆེན་པ་ོམཐོང་སོང་བས་ད་ོནན་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ས་ེརསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༥་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༢། སདོ་བསད་སརོ་ ༣༣༩,༤༠༨་༥༠ མ་དངུལ་ལ་འཛབ་པའྱི་ཐད། སདོ་བསད་སརོ་ 
༣༣༩,༤༠༨་༥༠ མ་དངུལ་ནང་ཟླ་བསྱིལ་གནང་བ་ (Technology Centre) ནས་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ཞལ་
འདབེས་གནང་བའྱི་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༥༥་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་སདེ་འབབ་ཉུང་བ་ཐབོ་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་
སུ་སེད་ཁ་ཉུང་རུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་འཛུགས་ཁྲོམ་རའྱི་འཕར་ཆགས་རེན་པས་ཡྱིན་སྐོར་འགེལ་བརོད་
གནང་འདུག་ཀང་། དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་མ་འཛུགས་ལྟར་སདེ་ཁ་འཕར་ཆགས་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
པས། ཞྱིབ་འཇུག་འཐུས་ཚང་གནང་ནས་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༥་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༥། གཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༥་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༨། ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོད་དམ་ལེགས་འབུལ་ལ་ཚད་གཞྱི་གཏན་
འབེབས་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་སུ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཟྱིན་གསལ་འདུག་ཀང་། དན་རྟགས་
གང་ཡང་མྱི་འདུག་ན། རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༥་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཕྱི་དངུལ་རྱིས་ཁྲ་ཉར་ཕོགས་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་ཕྱི་དངུལ་རྱིས་ཁྲ་ཁག་
ཉར་ཕགོས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་དགོངས་དནོ་དང་མཐུན་པ་ངསེ་པར་བཟ་ོདགསོ། 

༡༥༥་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཕྱི་དངུལ་འབྱོར་བ་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་དེབ་ནང་རྱིས་འཁུར་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་
ལམ་སོན་ལྟར་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས།  

༡༥༥་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༥་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༥་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། རོགས་དངུལ་བྱུང་ནས་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་

འབབ་སོར་ ༢༣,༩༤༧,༥༩༩་༦༡ དཔལ་ལས་སུ་ངསེ་འབུལ་དགོས།  
 

༡༥༦༽  སལེ་ཀོབ་ས་ཾབ་ོཊ་འབེལ་མཐུད་ཡྱིག་ཚང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༥༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤  
༡༥༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༠  
༡༥༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་ཆ་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
༡༥༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 

༡༥༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། འབུལ་འབབ་ཁག་མུ་མཐུད་
བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚ་ེགོང་རྱིམ་ལ་སྙན་
སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༥༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་
སནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་སམ་བ་ོཊ་སྱི་ཁྱབ་ལམ་སོན་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་ ག ཙ ང ་བ ཟོ ་
དགསོ།  

༡༥༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༥༧༽  མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༥༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༦ 
༡༥༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་གནང་བ་འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། 
སྱིལ་འཛིན་ཁུངས་ལྡན་མེད་པའྱི་སོང་གྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་ལ་ོསོ་སོའ་ིའག་ོགོན་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་ནང་
རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༩། སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཕག་རྟགས་དངུལ་ (Gift Money) དུས་ཐགོ་གནང་སོལ་མདེ་
པའྱི་སྐརོ། ༧་༢། སོབ་གྲྭའྱི་ཟགོ་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་སལོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༥༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། SBI Dehradun དངུལ་ཁང་ཨང་༤། ༤༡༨ GDF སྐོར། ༡་༢་༢། འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚགོས་དང་འཛནི་སོང་གྱི་གོས་དབེ་མྱིག་སནོ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༥། ཉསེ་ཆད་སོར་ ༥༠,༠༠༠་༠༠ གང་
མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༡། སོབ་གྲྭའྱི་སྨན་པ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༣་༤། སྨན་བཅོས་
མཐུན་རེན་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༣་༥། མ་ོཊ་བརབས་སོན་བྱུང་བའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༧། བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༨། གན་ཡྱིག་ལྟར་
ཆག་ཡང་ཐོབ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། འོ་རམ་དུས་ཐྱིམ་གྱུར་ཡང་བེད་སོད་བྱེད་བཞྱིན་སྐོར ། ༣་༡༡། 
Chapelton དང་ Sobhag ཨར་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༣་༡༢། ས་ེཚན་ལ་སོར་ 
༥༥,༠༠༠་༠༠ གོན་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༧་༣། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་འཁུར་གནང་མེད་པའྱི་
སོན་སྐོར། ༩་༡། ཨར་ལས་ཟོག་སོར་ ༣༤༠,༡༧༥་༠༠ ལྷག་བསད་སྐོར། ༩་༢། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་དང་
རྱིས་གསལ་གཏའ་འཇོག་ཡོང་བསད་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་
ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༡༥༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། SBI Dehradun དངུལ་ཁང་ཨང་༤། ༤༡༨ GDF སྐོར། ༡་༢་༢། འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་དང་འཛིན་སོང་གྱིས་གོས་དེབ་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། སོབ་གྲྭའྱི་སྨན་པ་དང་འབེལ་བའྱི་
སོན་གནད་སྐོར། ༣་༤། སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༣་༥། མ་ོཊ་བརབས་སོན་གནང་ཕོགས་
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སྐོར། ༣་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༧། བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ཕག་བསར་མ་
གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༨། གན་ཡྱིག་ལྟར་ཆག་ཡང་ཐོབ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། འ་ོརམ་དུས་ཐྱིམ་གྱུར་ཡང་བེད་
སདོ་བྱེད་བཞྱིན་སྐོར། ༣་༡༡། Chapelton དང་ Sobhag ཨར་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སོན་གནད་
སྐོར། ༩་༡། ཨར་ལས་ཟགོ་སོར་ ༣༤༠,༡༧༥་༠༠ ལྷག་བསད་སྐོར། ༩་༢། གཏའ་འཇགོ་བྱུང་འཛིན་དང་རྱིས་
གསལ་གཏའ་འཇོག་ཡོང་བསད་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་
འཛནི་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༡༥༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༨ 
༡༥༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ཉེས་ཆད་སོར་ ༥༠,༠༠༠་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་

སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ལས་བྱེད་ར་དགོངས་དང་རྒས་ཡོལ། གནས་སསོ་སྐབས་ཕག་རྟགས་གནང་ལུགས་

གཅྱིག་མཚུངས་མེད་པའྱི་སོན་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་སད་སྱིག་གཞྱི་འམ་ར་འཛིན་
ཡྱིག་ཆ་གཏན་འབབེས་ངསེ་པར་གནང་དགསོ།  

༡༥༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༢། ས་ེཚན་ལ་སོར་ ༥༥,༠༠༠་༠༠ གོང་གུན་ཕགོ་པའྱི་ཐད། དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་
ནང་མུ་མཐུད་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་གསལ་བ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༧་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
བརྒལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབྱརོ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་
སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅོད་ངསེ་གནང་དགསོ། 

༡༥༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༧་༣། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁུར་མེད་པའྱི་སོན་ཐད། སོང་ཁྲ་ཨང་ ༣༨༤། 
༣༣༩། ༣༨༩། ༥༢༠། བཅས་ཀྱི་དན་རྟགས་མྱི་འདུག་པས། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སོན་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༩་༣། ས་ེཚན་ལ་སོར་ ༣༠,༠༠༠་༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་སུ་
རསེ་ལའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་གཙང་བཟ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་པ་ལྟར་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༡་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༧་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༡་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༥༨༽  ལ་དྭགས་བདོ་ཁྱྱིམ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༡༥༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༤ 
༡༥༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
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༡༥༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཟུར་རྱིས་ཉར་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ར་ོབཞུན་རླངས་རྫས་བཀང་གླ་ 
(Gas Refill Charges) རྱིས་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༥༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡༩ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། བཟའ་བཅའྱི་ཟོག་ཆད་སྐོར། ༡་༢་༥། རྱིས་གསལ་དང་ཞྱིབ་ཕའྱི་ཐ་ོགཞུང་རྱིས་མཐུན་
མེད་སྐོར། ༡་༢་༦། སོབ་གྲྭའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༧། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དོན་ཚན་ 194C དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་
དོན ་ཚ ན ་ 194J དང ་འགལ ་འཛོལ ་བྱུ ང ་བའྱི ་སྐོར ། ༡ ་༢ ་༩ ། སྐད ་ཡྱིག ་ཁང ་ (Language Lab 

Luxemberg) ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༡༠། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་
ཁྲྱིམས་སྱིག་དོན་ཚན་ 94C དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དོན་ཚན་ 
194J དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༢། ཉེས་ཆད་སོར་ ༤༠,༠༠༠་༠༠ ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༣། 
བོད་ཁྱྱིམ་སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏ་ེམཐུན་རེན་རྒྱག་སོད་གནང་ས་ེསོར་ ༣༨,༠༠༠་༠༠ འཕར་སོང་སྐོར། ༣་༡། 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དོན་ཚན་ 194 C དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། 
འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དོན་ཚན་ 194 J དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། སྱིག་འགལ་དགོངས་པ་
ཞུས་འཁྲོལ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། གསོལ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བགོ་འགེམས་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། 
བོད་ཁྱྱིམ་སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏ་ེམཐུན་རེན་རྒྱག་སདོ་གནང་ས་ེསོར་ ༣༨,༠༠༠་༠༠ འཕར་སོང་སྐོར། ༣་༦། 
ལས་གཞྱིའྱི་འག་ོགོན་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༧། འཕར་སོང་སོར་ ༣༢,༩༩༨་༠༠ གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་པའྱི་སྐོར། ༣་༨། རྱིས་འཁུར་མེད་པའྱི་རའོ་ིཡོང་འབབ་སོར་ ༤༣,༢༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐརོ། 
༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  

༡༥༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དནོ་ཚན་ 194C དང་འགལ་འཛལོ་
བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དོན་ཚན་ 194J དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། 
སྐད་ཡྱིག་ཁང་ (Language Lab Luxemberg) ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༡༠། 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དོན་ཚན་ 94C དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། 
འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དནོ་ཚན་ 194J དང་འགལ་འཛལོ་གྱུར་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༢། ཉསེ་ཆད་སོར་ ༤༠,༠༠༠་
༠༠ ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དོན་ཚན་ 194 C དང་འགལ་
འཛོལ་གྱུར་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དོན་ཚན་ 194 J དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའྱི་སྐོར། ༣་
༤། གསོལ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བགོ་འགེམས་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། འཕར་སོང་སོར་ ༣༢,༩༩༨་༠༠ 
གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  
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༡༥༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༢ 
༡༥༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། བཟའ་བཅའྱི་ཟགོ་ཆད་ཐད། འཕསོ་ལྷག་སོར་ ༤༩,༩༩༧་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་

གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སོབ་གྲྭའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་གནད་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་གསལ་ལྟར་རསེ་

མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་གསལ་བཤད་ཀྱིས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རྱིས་གསལ་དང་ཞྱིབ་ཕའྱི་ཐ་ོགཞུང་རྱིས་མཐུན་མེད་པའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་

འདབེས་སུ་སོར་ ༡༢༩,༠༠༠་༠༠ ཐ་ོགཞུང་ལྟར་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༣༤ ས་ོསོར་ཕྱིར་ལོག་ཞུ་རྒྱུ་དང་འཕསོ་
ལྷག་སརོ་ ༤༨༣,༠༠༠་༠༠ བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་མ་དངུལ་དང་རྱིས་ཁུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སོབ་གྲྭའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་འཛིན་སོང་
ལྷན་ཚགོས་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༣། བོད་ཁྱྱིམ་སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏ་ེམཐུན་རནེ་རྒྱག་སོད་གནང་ས་ེསོར་ ༣༨,༠༠༠་
༠༠ འཕར་སོང་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སྱིག་འགལ་དགོངས་པ་ཞུས་འཁྲོལ་གནང་བའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སུ་
༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ནང་གཙང་བཟོ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་
རྟགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༨་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། བོད་ཁྱྱིམ་སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏ་ེམཐུན་རེན་རྒྱག་སོད་གནང་ས་ེསོར་ ༣༨,༠༠༠་
༠༠ འཕར་སོང་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༨་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། ལས་གཞྱིའྱི་འག་ོགོན་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་འཛིན་
སངོ་ལྷན་ཚགོས་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༨་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༨། རྱིས་འཁུར་མདེ་པའྱི་རའོ་ིཡོངས་འབབ་སོར་ ༤༣,༢༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་
ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༥༨་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༨་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༥༨་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སོན་གྱིས་

རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༥༩༽ མོན་ག་ོསམ་བ་ོཊ་གཞྱི་རྱིམ་བར་མ་དང་འགོ་མའྱི་སབོ་གྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
 

༡༥༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥ 
༡༥༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
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༡༥༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༥༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། བཀོད་རྱིས་སོན་པ་ོ (Blue Print) དང་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། ཆོག་མཆན་
མེད་པར་ཨར་རྒྱག་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༥༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ལེན་བེད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་

བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༥༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ལེན་བེད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་
བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༥༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༡༦༠༽ སངེ་ལརོ་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉརེ་ཁང། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༦༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩  
༡༦༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལོ་རྱིམ་དང་པོའ་ིསོབ་མའྱི་དེབ་སེལ་དང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་དོད། སོབ་ཡོན་བཅས་ཐེངས་

གཉྱིས་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཟགོ་སངས་འཛནི་ཞན་པས་རྱིས་ཆད་སོར་ ༦༢,༧༡༣་༠༠ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། 
རྱིས་ཁྲ་འདྱི་དང་འབལེ་མདེ་བྱུང་སོར་ ༤༡༤,༠༠༠་༠༠ རྱིས་འཁུར་ཞུས་འདུག་སྐརོ། ༣་༤། ལས་དབུས་ནས་
སོར་ ༥,༡༤༩,༤༣༧་༠༠ འབྱོར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ས་འདོན་རྙྱིང་པ་སོར་ ༡༠,༤༠༠་༠༠ གཙང་བཟོ་
དགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༦༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཟགོ་སངས་འཛིན་ཞན་པས་རྱིས་ཆད་སོར་ ༦༢,༧༡༣་༠༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་

ཁྲ་འདྱི་དང་འབེལ་མདེ་བྱུང་སོར་ ༤༡༤,༠༠༠་༠༠ རྱིས་འཁུར་ཞུས་འདུག་སྐོར། ༣་༤། ལས་དབུས་ནས་སོར་ 
༥,༡༤༩,༤༣༧་༠༠ འབྱརོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། ས་འདནོ་རྙྱིང་པ་སོར་ ༡༠,༤༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་
སྐོར།  

༡༦༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
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༡༦༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལ་ོརྱིམ་དང་པའོ་ིསོབ་མའྱི་དབེ་སལེ་དང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་དདོ། སོབ་ཡནོ་བཅས་ཐངེས་
གཉྱིས་གནང་བའྱི་ཐད། གོས་ཆོད་ང་ོབཤུས་དཔང་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  

༡༦༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་ཞུས་སོད་སྱིག་གཞྱི་དང་ལམ་སོན་ལྟར་བྱུང་མེད་པའྱི་ཐད། སེ་
ཚན་ནས་ད་ོབདག་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་འག་ོལུགས་ལྟར་སོད་དབང་མེད་ལུགས་འགེལ་བཤད་གནང་
ཀང་། ད་ོབདག་ནས་ལས་དབུས་ལ་ཐད་འབེལ་ཞུས་ཏ་ེདབུས་རྱིས་དཔོན་གྱི་བཀའ་བཀོད་ལྟར་གནང་འདུག་
པ་ནྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སྱིག་གཞྱི་དང་རྱིས་ཀྱི་ལམ་སོན་ར་འཛིན་བཅས་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་འདུག་ན་སྱིག་
འགལ་གཞྱིག་པའྱི་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས།  

༡༦༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། ད་ེགའྱི་ནང་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་དགོས་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་ནང་ཞྱིབ་
ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་སྐབས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༦༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༼བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།༽  

 
༡༦༡༽ དབུས་ས་ེལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༦༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧  
༡༦༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལ་ོམཇུག་ཟོག་ལྷག་གྱི་སྐརོ།  
༡༦༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ལ་ོམཇུག་ཟགོ་ལྷག་སྐོར། ༣་༡། གློག་གྱི་ཤུགས་ཚད་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱིས་འག་ོགོན་བསྱི་
ཚགས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་བཟའ་བཅའ་ཉོས་པ་ཁག་ཟོག་དེབ་ནང་རྱིས་འཁུར་དགོས་པའྱི་
སྐོར། ༣་༣། གསལོ་མར་ (Butter) ཟགོ་ཆད་འབབ་སོར་ ༦,༠༠༠་༠༠ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༦༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༦༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༡༦༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༡༦༢༽ ལྡྱི་ལྱི་ས་ེལནེ་ཡན་ལག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༦༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥  
༡༦༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར། ༣་༢། དངུལ་རང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཉར་
འཇགོ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༦༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དབེ་སལེ་མདེ་པའྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར།  
༡༦༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 

༡༦༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དེབ་སལེ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སུ་དབེ་སེལ་ཡོང་
ཐབས་འབད་བརནོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༦༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༼ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།༽  

 
༡༦༣༽ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༦༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧  
༡༦༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། རྱིས་ཁྲ་མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༡་༡་༢། འགེམས་སོན་ཚན་པའྱི་དེབ་དཔར་སྐྲུན་བཞྱིན་དུས་
ཐགོ་མ་འབྱརོ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༡་༣། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབལེ་བའྱི་དཔ་ེདབེ་དཔར་སྐྲུན་སྐརོ།  

༡༦༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དབེ་དཔར་སྐྲུན་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༢། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བྱ་བསད་སྐརོ།  
༡༦༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དབེ་དཔར་སྐྲུན་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༦༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
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༡༦༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་ལྷག་བསད་སོར་ 
༢༩,༥༨༥་༠༠ བཀའ་ཤག་ལ་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༦༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༦༤༽ ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༡༦༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦  
༡༦༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 

༡༦༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སོང་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སྐོར། ༣་
༢། གཞུང་དངུལ་དང་སེར་དངུལ་མཉམ་བས་ེགནང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༦༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། རགོས་དངུལ་ལྷག་བསད་རྙྱིང་པ་དང་། སདོ་བསད་རྙྱིང་པ་བཅས་ཀྱི་གནད་དནོ་སྐརོ། ༥་

༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐརོ།  
༡༦༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།  
༡༦༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 

༡༦༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་རྙྱིང་པ་དང་། སདོ་བསད་རྙྱིང་པ་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད། 
སདོ་ཡངོ་རྙྱིང་པ་དག་དངསོ་འབལེ་ཡངོ་ར་ེབལ་བ་དང་། སདོ་དགོས་མདེ་ཚ་ེལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་
ཏ་ེགཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༦༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༦༥༽ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༨ 

༡༦༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༣ 
༡༦༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། དྭངས་བླང་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་སྐོར། ༣་༡་༢། ཁྱབ་ཁངོས་བོད་མྱིའྱི་
མྱི་འབོར་གྱི་མྱིང་གཞུང་མ་དབེ་ཁུངས་འཕརེ་བདག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༣། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་ལག་
དབེ་སོན་པོའ་ིཡོང་འབབ་སྐོར། ༣་༡་༤། བྱུང་འཛིན་ལག་དེབ་ཐ་ོདེབ་དང་བྱུང་འབབ་ཐ་ོགཞུང་འགོད་ཉར་དགོས་
པའྱི་སྐརོ།  
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༡༦༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢་༡། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༢་༢། ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མྱིའྱི་མྱི་
 འབོར་གྱི་མྱིང་གཞུང་མ་དེབ་ཁུངས་འཕེར་བདག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢་༣། ངེས་མེད་ཞལ་
འདེབས་ལག་དེབ་སོན་པོའ་ིཡོང་འབབ་སྐོར། ༡་༢་༢་༤། བྱུང་འཛིན་ལག་དེབ་ཐ་ོདེབ་དང་བྱུང་འབབ་ཐ་ོགཞུང་
འགོད་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༦༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༦༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 

༡༦༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ 
༥ ནང་གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༦༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ 
༥ ནང་གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༦༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ 
༥ ནང་གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༦༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༦༦༽ ཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༨ 

༡༦༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༩ 
༡༦༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སརོ་ ༦༦,༠༠༠་༠༠ འབབ་ཀྱི་ཚངོ་བཅལོ་དབེ་ཟགོ་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  
༡༦༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ།  
༡༦༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༣་
༡་༠། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་འག་ོགནོ་སྐརོ། ༣་༢། འག་ོགོན་ཁག་ལ་
སྱིལ་འཛིན་ང་ོམ་མྱིག་སནོ་བྱ་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། 
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༡༦༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོར་འབུམ་གཅྱིག་དངུལ་རང་ཞུ་སོད་བྱས་པར་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་

སྐོར། ༣་༣། བོད་ཁང་རྱིས་གསལ་ལ་ོམཇུག་ཟོག་ལྷག་རྣམས་གངས་བཤེར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༦༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོར་འབུམ་གཅྱིག་དངུལ་རང་ཞུ་སོད་བྱས་པར་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་

སྐོར། ༣་༣། བོད་ཁང་རྱིས་གསལ་ལ་ོམཇུག་ཟོག་ལྷག་རྣམས་གངས་བཤེར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༦༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༡༦༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༦༧༽ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༦༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠  
༡༦༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༠། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཞུའྱི་

ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་གསོག་དངུལ་སྐོར། ༡་༢་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར། ༥། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༡༦༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༦༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་ནང་གསལ་སོར་ ༡༢༡,༥༨༤་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་
སྐོར་།  

༡༦༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སདོ་བསད་དང་ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་གལ་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་ར་ེབལ་བའྱི་ཁ་

པར་གཏའ་འཇགོ་སརོ་ ༣༨,༠༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐོར།  
༡༦༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
༡༦༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོད་བསད་དང་ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་གལ་ཐད། འཕོས་སོར་ 

༥༦༠,༠༦༤་༢༠ གཙང་བཟ་ོཞུ་ཆེད་ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་གནང་འདུག་པ་ལྟར། མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༦༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སོན་དགོས་པ་དང་ལུགས་མཐུན་སོ་རྒྱབ་དགོས་པའྱི་
ཐད། ཨ་རྱིར་གནས་བཞུགས་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་རོ་རེ་དག་འདུལ་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་རག་
ཐབས་ཞུས་ཏ།ེ དངུལ་ཁང་རྱིས་ས་ོངསེ་པར་རྒྱག་ཐུབ་པ་དགསོ།  



162 
 

༡༦༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་ར་ེབལ་བའྱི་ཁ་པར་གཏའ་འཇོག་སོར་ ༣༨,༠༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། 
དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༦༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༦༨༽ ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༡༦༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠ 
༡༦༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༦༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་བརེའྱི་འཛའ་ཐང་བར་ཁྱད་རྱིས་འཁུར་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་ཁྲ་བཟ་ོ
ཉར་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ།  

༡༦༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རྒྱུན་གོན་སོར་ ༡༧,༤༣༩་༠༩ ཉྱིས་ཟློས་སོང་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། དང་བླངས་

དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་རྱིས་འཁུར་གནང་ཕགོས་སྐརོ། ༣་༣། སོན་རྱིས་མ་དངུལ་རྱིས་ཁྲ་དང་དནོ་
ཁང་རྱིས་ཁྲ་དབར་ཡོང་བསད་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག 
འཛནི་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༡༦༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་རྱིས་འཁུར་གནང་ཕགོས་སྐོར། ༦། བསྡུ་

དངུལ་འབུལ་འབབ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ འཛནི་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  
༡༦༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 

༡༦༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ༢༠༠༧་་་༠༨ ལོའ་ིདགསོ་དངུལ་ཡོང་བསད་ཐད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སོན་ལྟར་རསེ་
མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་རྱིས་ཞྱིབ་ནས། སུད་སྱི་དང་ཨུ་རུ་སུ་དོན་ཁང་གཉྱིས་བར་སདོ་ཡོང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐརོ་
བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས།  

༡༦༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རྒྱུན་གོན་སོར་ ༡༧,༤༣༩་༠༩ ཉྱིས་ཟློས་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཟུར་ངག་
དབང་རྱིག་ལམ་ལ་འབེལ་བ་བྱས་སེ། རྒྱུན་གོན་ཉྱིས་ཟློས་སོང་བ་སོར་ ༡༧,༤༣༩་༠༩ གང་མྱུར་བསྡུ་
བཞེས་དགོས།  

༡༦༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སོན་རྱིས་མ་དངུལ་རྱིས་ཁྲ་དང་དོན་ཁང་རྱིས་ཁྲ་དབར་ཡོང་བསད་མྱི་མཐུན་པའྱི་
ཐད། ད་ེལྟར་བར་ཁྱད་ཡོང་རེན་ནྱི་སོང་ཉྱིས་ཟློས་ཆགས་པའྱི་སོན་རེད་འདུག་ན། དོན་ཁང་ནས་ཕྱི་དྱིལ་དང་
དཔལ་ལས་ལ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་རྱིས་མཐུན་ངསེ་པར་བཟ་ོདགསོ།  

༡༦༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༦༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྙན་སནོ་ཞུ་མཚམས་འདྱིར་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

འདྱི་ནས་མར་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་
དཀར་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་བཅུ་པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོམུ་མཐུད་ནས་སྙན་སནོ་
ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས།  

 ༼འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།༽ 
 

༡༦༩༽ བདོ་མྱིའྱི་དང་བླངས་འཕོད་བསནེ་ཚོགས་པ། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༦༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣༠ 
༡༦༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ལས་
བྱེད་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། བོད་མྱིའྱི་དང་བླངས་འཕོད་བསེན་ཚོགས་པའྱི་ལས་བྱེད་
རྣམས་ཀྱི་བླང་དརོ་དང་ཐབོ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༥། ཟུར་ཕགོས་འཕར་མ་ཞུ་སདོ་གནང་བའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༦། སེར་མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་གླ་ཞུ་སོད་གནང་བ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ངོས་སྦྱོར་མེད་སྐོར། ༡་༢་༧། རྱིས་
འགོ་གཏོང་ཕོགས་སྐོར། ༣་༡་༡། ཚོད་ལྟའྱི་ལས་བྱེད་ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། 
ཕགོས་མེད་གུང་སེང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་སྐརོ། ༣་༤། སོར་ ༢༦༥,༥༤༦་༠༠ གཏོང་མཁན་
རད་གཅོད་མ་ཐུབ་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  

༡༦༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཉྱིན་གངས་༣༠ བརྒལ་བའྱི་གུང་སེང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥། 
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་རགོས་དངུལ་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  
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༡༦༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་བྱདེ་བླང་དརོ་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣། བོད་མྱིའྱི་དང་བླངས་འཕདོ་
བསེན་ཚོགས་པའྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། ཟུར་
ཕགོས་འཕར་མ་ཞུ་སདོ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥་༡། ཐོག་མའྱི་དགོངས་ཞུ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྱིམ་སྐོར། ༡་༢་
༥་༢། བཀའ་ཤག་ནས་ཕོགས་མེད་གུང་སེང་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། ཉྱིན་གངས་ ༣༠ ལས་
བརྒལ་བའྱི་གུས་སེང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༡། བསྡུ་བྱའྱི་ཚགོས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠་༧༤ (USAID) ལས་
གཞྱི་མཐུན་འགྱུར་འགོ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡་༢། རྱིས་ལ་ོས་ོསོའ་ིབསྡུ་འབབ་འཐུས་ཚང་རྱིས་འཁུར་མ་གནང་བའྱི་
སྐོར། ༣་༡་༣། བསྡུ་བྱའྱི་ཚོགས་དངུལ་འཐུས་ཚང་བསྡུ་ལེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢་༡། ལས་མཚམས་
བཞག་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༢། ཞྱིབ་འཇུག་མེད་པར་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་པའྱི་འཕྲུལ་
ཆས་སྐོར། ༣་༣། མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕོད་བསེན་སོབ་གསོའ་ིདེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སྐོར། ༣་༥། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར།  

༡༦༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། གུན་གསབ་གུང་སེང་ཞུ་ཕོགས་སྐརོ།  
༡༦༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། གུན་གསབ་གུང་སེང་ཞུ་ཕོགས་སྐརོ།  
༡༦༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༦༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་བྱདེ་ཀྱི་གསོག་དངུལ་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་

རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དང་། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༦༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༧༠༽ མནོ་ག་ོའདོད་རྒུ་གླྱིང་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༡༧༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༩  
༡༧༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྨན་པ་བསན་འཛིན་ནོར་བཟང་གྱིས་ས་ེཚན་གཞན་ནས་ལས་དོད་འཕར་མ་ཞུ་ལེན་བྱས་
སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༤་༡། རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་ཀྱི་བྱུང་འཛིན་ཕན་ཚུན་
མཉམ་བསེས་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༤་༢། འགན་དཀྲྱིས་ཟགོ་ལྷག་རྱིས་ཤོག་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༤་༣། བཀའ་
འཁྲལོ་མེད་པར་རྱིས་འག་ོཁ་བསྒྱུར་གནང་སྐོར། ༣་༤་༤། དངུལ་དབེ་དང་རྱིས་འག་ོདབྱ་ེདབེ་འཐུས་ཚང་མ་ཉར་
བའྱི་སྐོར། ༣་༤་༥། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༤་༧། སོང་ཉྱིས་ཟློས་ཤོར་བའྱི་
སྐོར། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  
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༡༧༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྨན་པ་བསན་འཛིན་ནོར་བཟང་གྱིས་སེ་ཚན་གཞན་ནས་ལས་དོད་འཕར་མ་ཞུ་ལེན་
གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་ཀྱི་བྱུང་འཛིན་
ཕན་ཚུན་མཉམ་བསེས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། འགན་དཀྲྱིས་ཟོག་ལྷག་རྱིས་ཤོག་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར། ༡་
༢་༩། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རྱིས་འག་ོཁ་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། དངུལ་དེབ་དང་རྱིས་འག་ོདབྱ་ེདེབ་
འཐུས་ཚང་མ་ཉར་བའྱི་སོན་སྐོར། ༡་༢་༡༡། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༡། 
ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁྲའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་ཆད་སོར་ ༡༢,༣༡༥་༠༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཆོད་གན་ནང་དོན་ལྟར་གནང་ཕོགས་
བྱུང་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༧༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གཏའ་འཇོག་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༣། ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༢། ལ་ོམཇུག་ཟོག་ལྷག་མ་གནས་ཐོག་རྱིས་འཁུར་མ་གནང་བའྱི་
སྐོར། ༣་༦། དངུལ་དབེ་དང་རྱིས་འག་ོདབྱ་ེདབེ་འཐུས་ཚང་འབྱི་ཉར་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༡༧༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་གཏའ་འཇགོ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༧༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༨ 

༡༧༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཁ་དབང་བེད་མདེ་ལྷག་པའྱི་ཐད། ཁྲག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་འཕྲུལ་ཆས་བདེ་སདོ་ཐུབ་
ཀྱི་མེད་ཚ།ེ གོང་རྱིམ་ལ་ལམ་སོན་ཞུས་ཏ་ེཇྱི་དགའེྱི་གནང་ཕགོས་ངསེ་གནང་དགསོ།  

༡༧༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་གའྱི་རྱིས་
ཁྲ་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པར་གསལ་བཤད་ཀྱིས་རྱིས་བཅོས་
ཞུས་ཏ།ེ རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སནོ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། རགོས་དངུལ་བེད་སདོ་བྱ་བསད་སོར་ ༨༡༣,༢༢༢་༧༠ འཕར་མ་སོང་བའྱི་ཐད། 
རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༢། ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་མ་གནས་ཐོག་རྱིས་འཁུར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ཟོག་ལྷག་
རྱིས་ཁུར་ཞུས་ཕོགས་སྐོར་སྙན་ཐ་ོརྱིམ་པའྱི་ནང་འཁོད་འདུག་ཀང། ད་བར་ལག་བསར་གནང་བ་གང་ཡང་
བྱུང་མྱི་འདུག་ན། གོང་རྱིམ་ནས་སངས་འཛིན་ནན་པོ་གནང་ཏེ། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། ནང་ཁུལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སངས་འཛིན་ཚུལ་མཐུན་བྱུང་མདེ་པའྱི་ཐད། ཟླ་དྲུག་ཟོག་
བཤརེ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༧༠་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། དངུལ་དེབ་དང་རྱིས་འག་ོདབྱ་ེདེབ་འཐུས་ཚང་འབྱི་ཉར་བྱུང་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་
པ་ནས་ཐུགས་སང་ཆ་ེབཞེས་ཀྱིས་དངུལ་དབེ་དང་རྱིས་འག་ོདབྱ་ེདེབ་ཀྲ་ེལྱི་གཉནེ་ཆས་ནང་འཇུག་ཉར་ངེས་
པར་གནང་ཐུབ་པ་དགསོ།  

༡༧༠་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༩༨༠,༨༢༣་༢༦ ནས་སོར་ ༩༠༦,༢༡༧་༢༥ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༧༤,༦༠༦་༠༡ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༠་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༧༡༽ བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ལྷ་ོཕགོས་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤་་་༡༧ 
༡༧༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣  
༡༧༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཟགོ་ཆད་རྱིས་འཁུར་ཞུས་འཚེམས་སོང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༧༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༧༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༡༧༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༧༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༧༢༽ ཅནོ་ཏ་ར་གས་ོརྱིག་སྨན་དཔྱད་ཉམས་ཞྱིབ་བསྱི་གནས་ཁང། ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༧༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡  
༡༧༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༧༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། གཞུང་འབལེ་ཕོགས་བསདོ་སྐབས་ལྡྱི་ལྱིར་ཉྱིན་གངས་འཕར་མ་བསད་པའྱི་སྐརོ། 
༡༧༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༧༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 

༡༧༣༽ འཕོད་བསནེ་ཁྱབ་ཁངོས་མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༧༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས།  ༡༧  
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༡༧༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༣་༡། བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༣་༢། བསན་འཛནི་རྣམ་སལོ་ནས་ཡོང་བསད་སརོ་ ༤,༠༠༠་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོ
དགོས་སྐོར། ༣་༤། མ་དངུལ་མེད་པར་འག་ོགོན་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་
ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༡༧༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༡་༢་༤། བསན་འཛིན་རྣམ་སལོ་ནས་ཡངོ་
བསད་སོར་ ༤,༠༠༠་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། མ་དངུལ་མེད་པར་འག་ོགོན་བཏང་བའྱི་
སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེའག་ོགོན་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། སོབ་གྲྭའྱི་ཆེད་ཞལ་འདེབས་
སོར་ ༨,༥༠༠་༠༠ བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་
སྐོར།  

༡༧༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མངནོ་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་བར་ེལེན་སྐརོ། ༡་༢་༢། རྱིས་ཀྱི་ལམ་སནོ་ཕག་བསར་གནང་
མེད་པ་དང། ལས་བྱདེ་གསོལ་ཕོགས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༣། ཟུར་རྱིས་ཉར་འཇགོ་གནང་བའྱི་སྐོར།  

༡༧༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ཟུར་རྱིས་ཉར་འཇགོ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༧༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 

༡༧༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་བར་ེལེན་ཐད། ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ (Khaton or 

Mutation) ཡྱིག་ཆ་དབྱྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པའྱི་ཤོག་གངས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ལོ་ཁམས་ ༢༠༡༩ ད་ེ ༢༡༠༩ 
ལ་ནོར་འདུག་ན། འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་ལམ་གྱིས་ནོར་བཅོས་ཞུས་ཏ་ེགཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྱིས་ཀྱི་ལམ་སོན་ཕག་བསར་གནང་མེད་པ་དང། ལས་བྱེད་གསོལ་ཕོགས་
གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སུ་མ་འོངས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་འཕོད་བསེན་ལས་
ཁུངས་ནས་ལམ་སོན་ཞུས་ས་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ་ལྟར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༧༣་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༧༤༽ བལ་ཡུལ་ཀ་ེལ་ཤ་སྨན་རྱིས་ཁང་། ༼ཅ་སེལ་ས་གནས༽ རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༧༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས།  ༡༩  
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༡༧༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུས་སྐོར། ༡་༢་༣། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཁ་
དབང་སྤུས་གཟྱིགས་སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐབོ་བྱུང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་
སྐོར།  

༡༧༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རྒས་ཕགོས་གནང་ཕགོས་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སྐརོ།  
༡༧༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུས་སྐོར། ༡་༢་༣། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཁ་
དབང་སྤུས་གཟྱིགས་སྐོར། ༡་༢་༥། རྒས་ཕོགས་གནང་ཕགོས་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༠། སནོ་
རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐབོ་བྱུང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སནོ་གནང་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། ཅ་སལེ་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་
ཤག་ཁང་རྙྱིང་བཤྱིག་གཏརོ་སྐརོ།  

༡༧༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རྱིས་གསལ་ལྷག་བསད་རྣམས་རྱིས་ས་ོམ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། གཞུང་རྱིས་ནས་
ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་སོང་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་ཁག་དུས་ཐོག་གཙང་
བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཕདེ་བཅག་སྨན་སྦྱྱིན་གྱི་ལག་དདོ་ཡངོ་གསལ་ལྟར་ལག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༧༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། ཡོང་བསད་དང་སདོ་བསད་ཁག་དུས་ཐགོ་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  
༡༧༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༩ 
༡༧༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཁྲྱིམས་ཐགོ་གྱི་གནས་སངས་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྱིས་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སོན་ལྟར་

ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༧༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རྱིས་གསལ་ལྷག་བསད་རྣམས་རྱིས་ས་ོམ་ཞུས་པའྱི་ཐད། ཚགོས་པ་གསར་པ་དབེ་

སེལ་ཟྱིན་མཚམས་ཚོགས་པ་རྙྱིང་པའྱི་རྱིས་སོ་རྒྱབ་སེ། ཚོགས་པ་གསར་པའྱི་རྱིས་ཁྲར་ས་ོབཤུས་དགོས་
ཀང་། ད་བར་གནང་ཕགོས་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ན། གང་མྱུར་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སོན་རྱིས་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི། 
དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྱིག་འགལ་
ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 

༡༧༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། གཞུང་རྱིས་ནས་ལས་བྱདེ་རྣམས་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་སངོ་བཏང་བའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་
ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང། འཕོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༧༤་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲལོ་ལས་བརྒལ་
བ་ནྱི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྱིག་
འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 

༡༧༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཕེད་བཅག་སྨན་སྦྱྱིན་གྱི་ལག་དོད་ཡོང་གསལ་ལྟར་ལག་བསར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། 
ཡོང་གསལ་ཨང་ ༨༩༤ དནོ་ཚན་༼ཀ༽ ནང་གསསེ་ ༢ ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༤་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སནོ་རྱིས་སངས་འཛནི་ཞན་སོན་ཐད། གོང་རྱིམ་ནས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་
གཅོད་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས་པ་དང། ཐག་གཅོད་ཇྱི་གནང་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ།  

༡༧༤་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་ར་ེབལ་བ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་དང་འཕོས་མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༤་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། སོད་དགསོ་མེད་རྱིགས་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་དང་འཕསོ་
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༧༥༽ ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༧༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༤ 
༡༧༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༧༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ར་དགོངས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། བེད་མེད་ཁ་དབང་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་
སྐོར།  

༡༧༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། ར་དགོངས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་ལོའ་ིནང་སྨན་པ་བཀོད་སྱིག་གནང་ཐུབ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སྨན་ཟོག་འཕར་
ཐལོ་ཐོན་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། གཏའ་འཇགོ་བྱུང་འཛནི་མྱིག་སནོ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༧༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༤། བེད་མེད་ཁ་དབང་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་

བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༧༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༤། བེད་མེད་ཁ་དབང་རྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་

བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༧༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
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༡༧༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། འབབ་ཁྲལ་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། སྐབས་དའེྱི་འབེལ་ཆགས་འགན་འཛིན་
ངག་དབང་ཐུབ་བསན་དང་། རྱིས་པ་བློ་བཟང་མཚོ་མོ་གཉྱིས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་པར་དབུ་སྐོར་གྱིས། ལས་དོན་
འཐུས་ཤོར་སོང་བས་འབལེ་ཡོད་གཉྱིས་ནས་སྒྲུབ་མཇལ་དགོས་པ་མང་རྱིས་སྐབས་ ༦ པའྱི་རསེ་ཀྱི་རྱིས་སྙན་
རྱིམ་པར་གསལ་བ་ལྟར། གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་ཀྱི་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༧༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༧༦༽ ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང་འཕོད་བསནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༧༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༥  
༡༧༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འཚ་ོསནོ་ཉྱིས་ཟླསོ་སོང་བཏང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༢། རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་
ཁྲ་དང་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༡་༢་༣། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དང་འགལ་
བའྱི་སྐརོ། ༣་༢། དངུལ་ཁང་གསགོ་བཅོལ་རྱིས་ཁངོས་དངུལ་ཕོན་ཆ་ེརྒྱུན་ཉར་ཡདོ་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་
སྐོར།  

༡༧༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་གསོག་བཅོལ་རྱིས་ཁོངས་དངུལ་ཕོན་ཆེ་རྒྱུན་ཉར་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། 
སྣུམ་འཁོར་གཡར་བའྱི་ཡོང་འབབ་སོར་ ༡,༩༤༠་༠༠ རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བྱུང་སོང་བཀའ་འཁྲོལ་བརྒལ་བ་དང་
བཀའ་འཁྲལོ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༣་༤། ལས་གླའྱི་ཐགོ་འབབ་ཁྲལ་ (TDS) སོར་ ༣༠༠་༠༠ གཅོག་འཕྱི་མ་
ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། དངུལ་རང་སོར་ ༡༧,༠༧༩་༢༠ འཕར་སོང་བཏང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༧༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་

མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༣་༥། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་
མཐུན་མྱིན་སྐརོ།  

༡༧༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 

༡༧༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟསོ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་
མཐུན་མྱིན་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟོས་སེ་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  
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༡༧༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟསོ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་
མཐུན་མྱིན་ཐད། སནོ་གནད་འདྱི་བཞྱིན་ལ་ོམང་རྱིང་བྱུང་བཞྱིན་འདུག་ན། ད་ེམུར་མ་བཞག་པར་རྱིས་པ་ནས་
འགན་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པ་ལ་གང་མྱུར་འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགསོ།  

༡༧༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སོར་ ༢༧,༨༨༡་༠༠ ནས་སོར་ ༡༣,༡༦༨་༠༠ རྱིས་
གཙང་ཟྱིན་པས། འཕསོ་སརོ་ ༡༤,༧༡༣་༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༦་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སོར་ ༦༦༥,༧༦༧་༩༢ ནས་སོར་ ༢༤༣,༣༠༦་
༢༩ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པས། འཕོས་སོར་ ༤༢༢,༤༦༡་༦༣ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགསོ།  

 
༡༧༧༽ སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླྱིང་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༧༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥  
༡༧༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་བྱེད་དང་ཉམ་ཐག་སྨན་གོན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། ༣་༡། དངུལ་རང་ཚད་གཞྱི་ལས་

བརྒལ་ཏ་ེཉར་འཇགོ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༧༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྨན་ཁང་གྱི་གནས་སངས་སྐརོ།  
༡༧༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༧༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༧༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 

༡༧༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༧༨༽ བད་ེསྱིད་གླྱིང་འཕོད་བསནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༧༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥  
༡༧༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྱིལ་འཛིན་རྫུན་བཟ་ོབྱས་པའྱི་སྐརོ།  
༡༧༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། གན་ཡྱིག་ལྟར་གཏའ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། རྱིས་
ཁྲ་ (Tally) མཉནེ་ཆས་ནང་ཉར་འཇགོ་དགོས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༧༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༧༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༡༧༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༧༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༧༩༽ སྱིར་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་གྱི་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༧༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥  
༡༧༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ངསེ་མདེ་གུང་སེང་དང་ཐབོ་སངེ་གཉྱིས་མུ་མཐུད་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  
༡༧༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༧༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་ཁྲལ་ཕྱིར་བཞེས་གནང་བསད་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་

མཚམས་ཉྱིན་གྱི་ཟོག་ལྷག་རྱིས་ཤོག་དང་རྱིས་གསལ་ཟོག་ལྷག་དབར་བར་ཁྱད་སོར་ ༡,༧༤༡་༤༧ ཐོན་པའྱི་
སྐོར།  

༡༧༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་གྱི་ཟོག་ལྷག་རྱིས་ཤོག་དང་རྱིས་གསལ་ཟོག་ལྷག་དབར་བར་ཁྱད་

སོར་ ༡,༧༤༡་༤༧ ཐནོ་པའྱི་སྐརོ།  
༡༧༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 

༡༧༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་ཁྲལ་ཕྱིར་བཞེས་གནང་བསད་ཐད། སེད་ཁྲལ་
ཡོང་བསད་སོར་ ༤༠,༧༥༦་༠༠ ནས་སོར་ ༣༢,༡༩༡་༠༠ གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པས། འཕོས་སོར་ ༨,༥༦༥་༠༠ 
གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༧༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༧༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༨༠༽  ལ་ཁན་ཝ་ལ་ཁ་ེར་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༨༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦ 
༡༨༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སྨན་ཁང་གྱི་དངུལ་ཁང་སེར་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ཡོད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༡༨༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༨༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སྨན་ཁང་གྱི་དངུལ་ཁང་སེར་གྱི་མྱིང་ཐོག་ཡོད་པའྱི་སོན་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། 
༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༨༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༨༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 
༡༨༡༽  ལ་དྭགས་སྨན་རྱིས་རྱིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༨༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༢ 
༡༨༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། ལས་བྱེད་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༢་༣། བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་
སྐོར། ༢་༥། དངུལ་རྱིས་བཏང་འཛནི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ། ༢་༦། ཚངོ་ཁྲལ་དབེ་སལེ་སྐརོ།  

༡༨༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་༢་༣། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་སྱིག་
གཞྱི་ལས་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ས་གནས་སུ་མཐུན་རེན་ཡོད་ཀང་ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་
སྐོར།  

༡༨༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༨༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
༡༨༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སེལ་འདེན་རླངས་འཁོར་འོར་འདེན་ཆེད་སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ འགོ་གོན་ལ་བཀའ་

འཁྲོལ་མེད་པའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་
ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅོད་ངེས་གནང་
དགསོ། 

༡༨༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཟོག་ལྷག་ཚོང་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་སུ་གསལ་སོན་ (Declare) མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྱིས་
ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་ཟོག་ལྷག་རྣམས་ཚངོ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་སུ་དབེ་སལེ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༡༨༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་ཐད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་
ནྱི། དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྱིག་
འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ངསེ་གནང་དགསོ། 

༡༨༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༨༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༨༢༽ སོན་ཌ་ོབཀྲ་ཤྱིས་གླྱིང་དང་། མཚ་ོཔདྨ་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༨༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦  
༡༨༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཟགོ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༨༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ ལས་བརྒལ་ཏ་ེདངུལ་རང་ཞུ་སོད་བྱས་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༢། ཟོག་དང་
འབལེ་བའྱི་སནོ་སྐརོ། ༣་༡། ཟགོ་དབེ་ནང་སྨན་ཟོག་འཁྱརེ་སངས་ནརོ་བའྱི་སྐརོ།  

༡༨༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༨༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༡༨༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༨༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༨༣༽ ཌལ་ཧརོ་ཕུན་ཚགོས་གླྱིང་འཕོད་བསནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༨༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦  
༡༨༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྨན་ཟགོ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༨༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༨༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལ་ོམཇུག་ཟོག་བཤེར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༨༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལ་ོམཇུག་ཟོག་བཤེར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
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༡༨༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 

༡༨༤༽ ཀུམ་རའ་ོས་པ་འཕོད་བསནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༨༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༧  
༡༨༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་གཉྱིས་མཐུན་
མྱིན་སྐརོ།  

༡༨༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། རྱིས་
མཚམས་ཉྱིན་སྨན་གྱི་ཟགོ་བཤེར་གནང་སལོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༨༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སྱིག་གསལ་བཞྱིན་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སདོ་

བསད་སྐརོ།  
༡༨༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སྱིག་གསལ་བཞྱིན་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  
༡༨༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༨༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྨན་ཞབས་ངག་དབང་དཔལ་སོན་ནས་རང་འཁྲྱིའྱི་ལས་འགན་འཐུས་ཚང་མ་གནང་

བའྱི་ཐད། ད་ེགའྱི་སྨན་ཞབས་པ་ནས་དབུས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་གནང་བ་
གཞྱིར་བཟུང་། རང་འཁྲྱིའྱི་ལས་འགན་འཐུས་ཚང་མ་གནང་པ་ལ་འོས་འཚམ་ཐག་གཅོད་དང་། ད་ེའབེལ་ད་ེ
ག་ས་གནས་མང་ཚགོས་ལ་འཕདོ་བསེན་དང་འབལེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་ངསེ་གནང་དགསོ།  

༡༨༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༨༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༨༥༽ ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་འཕོད་བསནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༨༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༡ 
༡༨༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། སོང་ཁྲའྱི་རྒྱབ་རྟནེ་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༡༨༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། སོང་ཁྲའྱི་རྒྱབ་རྟནེ་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་སྐརོ།  
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༡༨༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ས་འགོའ་ིརྱིས་ཁྲ་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གསུམ་གྱི་རྱིས་ཁྲ་དབྱ་ེའབྱདེ་ཆ་ཚང་ཞུས་

འཚེམས་སོང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྱིས་ཁྲར་རྱིས་བཅོས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་བེད་
སདོ་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༤། རྱིས་ཁྲར་བཅསོ་སྱིག་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། ཟོག་ལྷག་རྱིས་སྐོར་ཞུས་ནརོ་
སོང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༨༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། ཟོག་ལྷག་རྱིས་སྐོར་

ཞུས་ནརོ་སངོ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༨༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༡༨༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ས་འགོའ་ིརྱིས་ཁྲ་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གསུམ་གྱི་རྱིས་ཁྲ་དབྱེ་འབྱེད་ཆ་ཚང་

ཞུས་འཚེམས་སོང་བའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ན། རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་
དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༨༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ཁྲར་རྱིས་བཅོས་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་རྱིས་བཅོས་ཞུས་ཏེ་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༨༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོད་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ།  

༡༨༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། རྱིས་ཁྲར་བཅོས་སྱིག་མ་གནང་བའྱི་ཐད། སྨན་ཁང་གྱི་ཟོག་དེབ་དང་རྱིས་ཁྲའྱི་ནང་
གསལ་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ཁག་བཅོས་སྱིག་གྱིས་རྱིས་ལ་ོརསེ་མར་ངསེ་པར་རྱིས་གཙང་ཐུབ་པ་དགསོ། 

༡༨༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༨༥་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༨༦༽ བད་ེལགེས་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༨༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༦  
༡༨༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཕགོས་མེད་དགོངས་ཞུ་རྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ།  
༡༨༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༠། ལ་ོམཇུག་སྨན་ཟོག་སངས་འཛནི་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡་༡། སོའ་ིས་ེཚན་
གྱི་ཟགོ་སངས་འཛནི་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༨༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༨༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
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༡༨༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 

༡༨༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས།  
༡༨༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས།  

༡༨༧༽ ཌ་ོལན་ཇྱི་བོན་གཞྱིས་ས་གནས་འཕོད་བསནེ་སྨན་ཁང། ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༡༨༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༥  
༡༨༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སྨན་ཁང་ཉམས་གསའོ་ིལས་གཞྱི་སྐརོ།  
༡༨༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སྨན་གྱི་ཟོག་བཤེར་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། སོད་བསད་

སྐོར།  
༡༨༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སྨན་གྱི་ཟོག་བཤེར་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། སོད་བསད་

སྐོར།  
༡༨༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༡༨༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། ས་གནས་སྨན་ཁང་གྱི་སངས་འཛིན་ཐད། དབུས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་

སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༨༧་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྱིག་གསལ་བཞྱིན་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། དབུས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ལ་

སྙན་སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༨༨༽ སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༨༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤  
༡༨༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། རྐང་སོལ་རེད་ཐང་གསར་བཟ་ོལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༢་༢། རྱིན་མེད་
ཐགོ་བྱུང་བའྱི་སྨན་གྱི་ཞྱིབ་ཕ་མྱིག་སནོ་བྱདེ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐརོ།  

༡༨༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༨༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
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༡༨༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༨༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༨༩༽ ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་འཕདོ་བསེན་སྨན་ཁང། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༨༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨  
༡༨༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ལག་ཡོད་དངུལ་རང་ཉར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡། སྨན་གྱི་ཟགོ་དང་འབལེ་བའྱི་
སྐོར།  

༡༨༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༨༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྨན་གྱི་ཟགོ་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་སྐརོ། ༣་༡། སྱིལ་པལོ་ཐང་ཐེར་གྱི་གནས་སངས་སྐརོ། 
༣་༢། སྱིག་གཞྱི་བཞྱིན་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ། ༣་༣། སོར ༣,༤༠༤་༠༠ སོང་ཉྱིས་ལྡབ་བཏང་བའྱི་སྐརོ།  

༡༨༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༨༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༨༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༡༨༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༨༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༩༠༽ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླྱིང་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༩༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨  
༡༩༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། དངུལ་རང་འཕར་མ་སརོ་ ༡༠,༠༦༣་༢༥སྐརོ།  
༡༩༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྒྱུན་གནོ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སལོ་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། སྨན་ཟགོ་གནས་སངས་སྐརོ།  
༡༩༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཀུན་ཕན་གླྱིང་སྨན་ཁང་གྱི་གནས་སངས་སྐརོ། ༣་༣། སྱིག་གསལ་བཞྱིན་ལས་བཅར་མ་
ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༩༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོའ་ིའཕྲུལ་ཆས་བདེ་མདེ་ལུས་པའྱི་སྐརོ།  
༡༩༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
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༡༩༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོའ་ིའཕྲུལ་ཆས་བདེ་མདེ་ལུས་པའྱི་ཐད། དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་སུ་འཆར་རྱིས་
ཞྱིབ་ཕ་འབུལ་མཚམས་ད་ེནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཞུས་ཡོད་གསལ་བ་ལྟར་ལག་
བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༩༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༩༡༽ བལ་ཡུལ་སགོ་ར་བྱམས་པ་གླྱིང་འཕོད་བསནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༩༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༢ 
༡༩༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྨན་ཁང་གྱི་སྱིལ་འཛིན་དབེ་ཕངེ་༥༤ པ་མྱིག་སནོ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༣། བྱུང་སངོ་
རྱིས་ཁྲ་མ་མཐུན་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༦། རྱིས་ཞྱིབ་དུས་འགོར་ཆགས་པའྱི་སྐོར།  

༡༩༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༩༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྨན་ཁང་གྱི་སྱིལ་འཛིན་དེབ་གངས་ ༥༤ པ་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༤། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་སྐརོ།  

༡༩༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༥ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དངུལ་ཁང་གསོག་བཅོལ་རྱིས་ཁྲ་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ཡོང་འབབ་སོར་ 

༦༩,༡༦༩་༨༠ རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པ་ནས་སེར་འཐྱིམ་སྐོར། ༡་༢་༤། དངུལ་ཁང་ལུགས་མཐུན་སོ་རྒྱག་མ་
ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། རོགས་ཚོགས་ (TDF) ནས་རོགས་དངུལ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༦། ས་འདནོ་དང་འཕདོ་ལས་པའྱི་གསལོ་ཕོགས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༩༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། དངུལ་ཁང་ལུགས་མཐུན་ས་ོརྒྱག་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  
༡༩༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༡༩༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དངུལ་ཁང་གསོག་བཅོལ་རྱིས་ཁྲ་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་

མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༩༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཡོང་འབབ་སོར་ ༦༩,༡༦༩་༨༠ རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པ་ནས་སེར་འཐྱིམ་ཐད། རྱིས་

སྙན་ནང། ཁྲྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ཕག་བསར་གྱིས་གཙང་བཟ་ོཐུབ་པ་དགོས་གལ་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་
སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རགོས་ཚགོས་ (TDF) ནས་རགོས་དངུལ་ཡངོ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། 
རགོས་ཚགོས་ལ་འབལེ་ལམ་གྱིས་རགོས་དངུལ་ཡངོ་བསད་ཁག་གང་མགགོས་གཙང་བཟ་ོཐུབ་པ་དགསོ།  
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༡༩༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ས་འདོན་དང་འཕོད་ལས་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་
གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སོན་དང་འཕོས་མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༩༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༩༢༽ བལ་ཡུལ་སགོ་ར་དཔལ་འབྱོར་གླྱིང་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༩༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༨ 
༡༩༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༢་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣  

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རྱིས་པས་རྱིས་ཁྲ་མ་བཟསོ་པའྱི་རནེ་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་འགོར་ཆགས་པའྱི་སྐརོ།  
༡་༢་༤། རྱིས་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སྨན་ཟགོ་གངས་
བཤརེ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༩༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ས་འདནོ་དང་འཕདོ་ལས་པའྱི་གསལོ་ཕོགས་གཙང་བཟ་ོམ་གནང་བའྱི་སྐརོ།  
༡༩༢་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༣ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྨན་བཙོངས་འབབ་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། དངུལ་རང་སོར་ 

༢༧,༢༣༩་༢༥ འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༩༢་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  
༡༩༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༩༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྨན་ཟགོ་ཚངོ་འབབ་རྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཟུར་ཟླ་བ་ཕུན་ཚགོས་ནས་

སེར་ཉར་བྱས་པའྱི་ཡོང་བསད་སརོ་ ༥,༡༥༨་༠༠ གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས།  
༡༩༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་རང་སོར་ ༢༧,༢༣༩་༢༥ འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་

གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༩༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༣༽ ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླྱིང་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༩༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༤  
༡༩༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ཀྱི་ལམ་སནོ་ལྟར་ཕག་བསར་གནང་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༠ 
༡༩༣་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
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 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
༡༩༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྨན་ཁང་ཆེད་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉ་ོཞུས་པ་ས་གནས་སུ་མ་འབྱོར་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། 
སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། སྨན་བཙོངས་པའྱི་ཐོབ་འཛིན་ནམ་སྱིལ་འཛིན་མྱིག་སོན་
བྱ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༤། རྱིས་ཀྱི་ལམ་སོན་ལྟར་ཕག་བསར་གནང་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། སོར་ ༥,༦༧༠་༠༠ 
འབབ་ཀྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་མེད་པ་ཟུར་ཕོགས་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ འཕར་མ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ། ༣་༥། དངུལ་ཁང་ལྷག་བསད་ལ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐརོ།  

༡༩༣་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སདོ་དགོས་མེད་པའྱི་སདོ་བསད་སོར་ ༡༠,༥༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་

༣། ས་ོས་ེཚན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་བདེ་མདེ་ལུས་པའྱི་སྐརོ།  
༡༩༣་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
༡༩༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སོད་དགོས་མེད་པའྱི་སོད་བསད་སོར་ ༡༠,༥༠༠་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། 

སོད་བསད་སོར་ ༡༠,༥༠༠་༠༠ སོད་དགོས་མེད་པས། དབུས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་སུ་ལུགས་མཐུན་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་འདུག་པ་ལྟར་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༣་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སོ་སེ་ཚན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་བེད་མེད་ལུས་པའྱི་ཐད། བེད་མེད་ལུས་པའྱི་ཁ་དབང་ད་ེ
དག་ངསེ་པར་བེད་སདོ་བྱདེ་ཐུབ་པ་དགོས་པ་དང། ཅྱི་ས་ེད་ེལྟར་མ་བྱུང་ཚ་ེགོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་གནང་
ཕགོས་ཅྱིག་ངསེ་པར་དགོས།  

༡༩༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སྱིག་གསར་བཞྱིན་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༩༣་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༩༤༽ མེའ་ོཆསོ་འཕེལ་གླྱིང་འཕོད་བསནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༩༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༥ 
༡༩༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་སོར་ ༨༩་༠༠ མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁྲལོ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ།  

༡༩༤་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་རང་ཉར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཁ་དབང་མ་གནས་ནོར་ཏ་ེརྱིས་ཆད་
བྱུང་བའྱི་སྐརོ།  
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༡༩༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་ཐད་སོར་ ༢༧,༥༠༠་༠༠ གོང་གུད་ཕོག་པའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༢། འབབ་ཁྲལ་ཡོང་བསད་སརོ་ ༨༩་༠༠ མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ཁ་དབང་མ་གནས་ནོར་ཏ་ེརྱིས་འཁུར་
གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སོད་བསད་སོར་ ༤,༧༡༦་༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁྲལོ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༡་༢་༦། སོར་ ༡༠༠,༠༠༠་༠༠ གྱི་བྱུང་སོང་རྱིས་འཁུར་ཞུས་མདེ་པའྱི་སྐརོ། 
༣་༡། ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་སོར་ ༡༤,༧༥༠་༠༠ ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༡། ཨར་
ལས་སྤུས་གཟྱིགས་ཁག་ལ་ཟགོ་དབེ་མ་བྱིས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༩༤་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༩༤་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༩༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༢། ལས་གླའྱི་ཐོག་སོར་ ༤,༧༡༧་༠༠ འབབ་ཀྱི་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཕྱི་མ་ཞུས་པའྱི་

ཐད། དབུས་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་བཅོག་འཐནེ་ཞུས་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་
མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༩༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསན་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
 

༡༩༥༽ ཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚགོས་གླྱིང་འཕོད་བསནེ་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༩༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤༢ 
༡༩༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཟགོ་ཆད་སྐརོ། ༡་༢་༢། ད་ོསང་ཞན་རནེ་གྱིས་ཟགོ་དུས་ཐྱིམ་གྱུར་བ་དང་། སྨན་ཟགོ་རྱིས་
སེལ་བཏང་བར་དག་མཆན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། དགོས་གལ་ལས་བྱེད་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བསྐ་ོབཞག་མ་
ཐུབ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༥། ལས་བྱདེ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཞབས་འཕར་རྱིས་སྐོར་གནང་ཕགོས་སྐོར། ༡་༢་༨། སནོ་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༩། སྨན་ཕྱིར་སགོ་གནང་ཕགོས་བཞྱིན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༠། སནོ་
རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༡། སྣུམ་འཁརོ་བདེ་སདོ་ཐ་ོདབེ་འཐུས་ཚང་འབྱི་ཉར་མདེ་སྐརོ། ༡་
༢་༡༢། སེར་གོན་གཞུང་རྱིས་སུ་བཏང་སྐོར། ༡་༢་༡༣། གློག་གྱི་མྱི་ཊར་སོན་ཤོར་ནས་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར།༡་
༢་༡༥། དབུས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ལ་བརྱི་བཀུར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། སེད་ཀ་གོང་
གུན་ཕོག་པའྱི་སོར་ ༣༣,༥༣༢་༠༠གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སྐརོ། ༣་༤། ཞལ་འདབེས་བྱུང་བའྱི་སྨན་ད་ེགའྱི་
ཟགོ་ཁངོས་རྱིས་ཁུར་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༥། སྨན་ཟོག་ཁག་ཅྱིག་ལ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། 
སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༥་༡། རགོས་དངུལ་ཐད་འབྱརོ་ཐགོ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་འབབ་སྐརོ།  

༡༩༥་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤  
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛལོ་གྱུར་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༦། སྨན་ཟགོ་ཕྱིར་སོག་ལ་མཚན་
རྟགས་འགོད་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༨། སྨན་ཁང་གྱི་རྱིས་དེབ་ཉར་འཇོག་སྐོར། ༥་༢། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་
འབུལ་འབབ་སྐརོ།  

༡༩༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ད་ོསང་ཞན་རེན་གྱིས་སྨན་ཟོག་དུས་ཐྱིམ་གྱུར་བ་དང། སྨན་ཟོག་རྱིས་སེལ་བཏང་བར་
དག་མཆན་མདེ་པའྱི་སནོ་སྐརོ། ༡་༢་༣། དགསོ་གལ་ལས་བྱདེ་སྐབས་དུས་ས་ོསོར་བསྐ་ོབཞག་མ་ཐུབ་པའྱི་སནོ་
སྐོར། ༡་༢་༤། ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའྱི་སནོ་སྐོར། ༡་༢་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་
བའྱི་སོན་སྐོར། ༡་༢་༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། སྣུམ་འཁོར་བེད་སོད་ཐོ་དེབ་
འཐུས་ཚང་འབྱི་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། གློག་གྱི་མྱི་ཊར་སོན་ཤོར་ནས་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། 
དབུས་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀདོ་ཁྱབ་བརྱི་བཀུར་མ་གནང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༢། སྨན་ཕྱིར་སགོ་ཐ་ོགཞུང་
སེང་མཚན་རྟགས་འགོད་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༥་༡། 
རགོས་དངུལ་ཐད་འབྱོར་ཐགོ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་འབབ་སྐརོ། ༥་༢། ཕགོས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་སྐརོ།  

༡༩༥་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༦ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་བྱས་པའྱི་སོན་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སྨན་ཁང་ཡོང་འབབ་ཁྲལ་

ཁྲྱིམས་དབེ་སལེ་མེད་རནེ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༡༤། སྨན་ཁང་གྱི་རྱིས་དབེ་ཉར་འཇོག་སྐོར། ༡་༢་༡༥། 
སོར་ ༢༧,༢༣༩་༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༡༦། སྨན་གྱི་ཟོག་ཆད་ཁག་གང་མྱུར་
གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༡། དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་ཐད་གངོ་གུན་སརོ་ ༡༡,༥༣༦་༩༩ ཕགོ་པའྱི་སྐརོ།  

༡༩༥་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རགོས་དངུལ་འཕར་སོང་བྱས་པའྱི་སནོ་སྐརོ།  
༡༩༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༩ 

༡༩༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། གཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༠། སྨན་ཁང་ཡོང་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་དེབ་སེལ་མེད་རེན་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། 
དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སུ་དབུས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སོན་བཞྱིན། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་དེབ་
སལེ་ཆདེ་རྒྱ་གར་རྱིས་ཞྱིབ་པ་ལ་འབལེ་བ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་གསལ་བ་ལྟར། གང་མྱུར་འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་འགོ་
དབེ་སལེ་ཐུབ་པ་དགོས།  

༡༩༥་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༣། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སོད་ཁོངས་ཚོང་ཤག་ནས་ Balance Confirmation 
ལེན་དགོས་ཐད། ཚོང་ཤག་ཁག་ལ་ཁུངས་སེལ་ཡྱིག་ཆ་རག་ཐབས་གནང་དགོས་པ་དང། ཅྱི་ས་ེསོད་ཁུངས་
མ་རག་ཚ་ེལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༥་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། སྨན་ཁང་གྱི་རྱིས་དབེ་ཉར་འཇགོ་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་རྱིས་དེབ་ཡོངས་
རྫགོས་ཀྲ་ེལྱི་ Tally མཉནེ་ཆས་ནང་ངསེ་པར་ཉར་འཇགོ་ཐུབ་པ་དགོས།  
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༡༩༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༥། སོར་ ༢༧,༢༣༩་༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་
སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༥་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༦། སྨན་གྱི་ཟོག་ཆད་ཁག་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ཟོག་ལྷག་སོར་ 
༣༠,༧༠༦་༨༠ ནས་སོར་ ༢༤,༠༠༠་༨༥ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པས། འཕོས་སོར་ ༦,༧༠༥་༩༥ མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༥་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་ཐད་གངོ་གུན་སརོ་ ༡༡,༥༣༦་༩༩ ཕགོ་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་
འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༥་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་
སནོ་དང། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༥་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་
སནོ་དང། འཕསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༩༦༽ ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གླྱིང་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༩༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༡༩༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༦་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། གསང་སདོ་བཟ་ོབཅསོ་ལས་གཞྱི་སྐརོ། ༣་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་བྱུང་སྐརོ།  
༡༩༦་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༩༦་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༡༩༦་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༩༦་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༩༧༽ སངེ་ལརོ་སྨན་རྱིས་མཐ་ོསབོ་ལས་གཞྱི། རྱིས་ལ།ོ ༢༠༡༤་་་༡༧ 

༡༩༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༤ 
༡༩༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༧་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་སོད་ཡོང་མཐུན་པ་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༣་༢། ཁ་དབང་རྱིས་འཁུར་
གནང་ཕགོས་སྐརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སྐརོ།  

༡༩༧་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༠ 
༡༩༧་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

 

༡༩༨༽ ཀ་ོལྱི་གལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༡༩༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༢༧ 
༡༩༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སདེ་ཁྲལ་སོར་ ༤,༩༦༡་༠༠འགངེས་ཤོག་ཨང་༡༦། ཀ༽ ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐརོ། ༡་༢་
༥། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༡་༢་༦། གཞུང་དོན་ཕོགས་སོད་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་སྐོར། ༣་
༡། ལས་བྱེད་ནས་རྱིས་ཆད་སོར་ ༣༠༥,༤༦༦་༧༧ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་
བའྱི་སྐརོ། ༣་༣། སདེ་ཁྲལ་དང་འགེངས་ཤོག་ཨང་༡༦། ཀ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐརོ།  

༡༩༨་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་མཐུན་གྱི་མེད་
པའྱི་སྐརོ།  

༡༩༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་དང་མཐུན་གྱི་མེད་
པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༢། སྨན་ཞལ་འདེབས་བྱུང་འབབ་སོར་ ༤༩༧,༨༦༩་༠༠ རྱིས་ཞྱིབ་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་
༤། སེད་ཁྲལ་སོར་ ༤,༩༦༡་༠༠ ལ་འགེངས་ཤོག་ཨང་ ༡༦།ཀ༽ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༥། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༡་༡་༦། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༩། 
ལས་བྱེད་ལ་རྱིས་ཆད་སོར་ ༣༠༥,༤༦༦་༧༧ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༡༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལསབརྒལ་
བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༡༡། སེད་ཁྲལ་དང་འགེངས་ཤོག་ཨང་ ༡༦།ཀ༽ མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༡༢། ལས་བྱེད་ར་
དགངོས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༡། སོར་ ༡༧༩,༢༢༢་༧༦ སྨན་ཟགོ་རྱིས་ཆད་ཐནོ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༢། 
སོར་ ༦༩,༦༨༩་༠༠ རྱིས་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། སེད་ཁྲལ་དང་འགེངས་ཤོག་ཨང་ ༡༦།ཀ༽ མྱི་མཐུན་
པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། སྣུམ་འཁརོ་བདེ་སདོ་ཞུ་ཕགོས་ར་འཛནི་ལམ་སནོ་དང་འགལ་བའྱི་སྐརོ།  

༡༩༨་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༧། ཨར་སྐྲུན་གན་ཡྱིག་འབྲུ་དནོ་ལྟར་ Retention Money སོར་ ༡༢༩,༢༢༡་༠༠ ཕྱིར་

སོག་བྱདེ་ཕོགས་སྐོར། ༡་༡་༨། རགོས་དངུལ་སོར་ ༩༣,༨༤༥་༤༥ བེད་མེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། 
སྨན་ཟོག་མ་གནས་སོར་ ༥༧,༥༨༨་༨༥ འབབ་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ།  
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༡༩༨་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠  
༡༩༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༧ 
༡༩༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༣། བྱུང་འཛིན་དེབ་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་དབུས་འཕོད་

བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེམུར་བསྐྱུར་འཇོག་གནང་ན་འགྱིག་ཐབས་མེད་པས། ངེས་པར་ཐུགས་སང་གྱིས་
ཐག་གཅདོ་གནང་ས་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༧། ཨར་སྐྲུན་གན་ཡྱིག་འབྲུ་དོན་ལྟར་ Retention Money སོར་ ༡༢༩,༢༢༡་༠༠ 
ཕྱིར་སགོ་བྱདེ་ཕོགས་ཐད། དབུས་འཕསོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སོན་ལྟར་གང་མྱུར་ཁ་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༨། རོགས་དངུལ་སོར་ ༩༣,༨༤༥་༤༥ བེད་མེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་ཐད། དོགས་
འདྱིའྱི་རྱིས་འག་ོཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ཡདོ་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སྨན་ཟོག་མ་གནས་སོར་ ༥༧,༥༨༨་༨༥ འབབ་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་
སྙན་ནང་གསལ་ལྟར། ཁུངས་སུ་འབེལ་ལམ་གྱིས་ངེས་པར་དུ་སྨན་ཟོག་གསར་པའམ་དངུལ་ཕྱིར་བཞེས་
ཐུབ་པ་གནང་གལ་དང་། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ཚ་ེའགན་འཛིན་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་གསུང་པ་ལྟར་མཇུག་སོང་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་དང་དོགས་
འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སུ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཁྲྱིའྱི་ལས་བྱེད་ལ་དབུས་འཕོད་བསེན་ལས་
ཁུངས་ནས་ཉནེ་བར་ཚབས་ཆནེ་བཏང་བ་ཞསེ་གསལ་འདུག་ཀང་། དན་རྟགས་གང་ཡང་མྱིག་སནོ་གནང་མ་
སོང་པས། རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༩༨་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༠། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༡༩༩༽ ཀྲུ་ཀྲྱིང་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༩༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠ 
༡༩༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༩་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༡༩༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ལའོ་ིནང་སྨན་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་མདེ་པའྱི་སནོ་གནད་སྐོར།  
༡༩༩་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སནོ་གནད་སྐོར། ༡་༡་༢། སྨན་ཁང་གྱི་དངུལ་རང་གྱི་ཐབོ་འཛིན་བེད་
ལོགས་སད་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༣། རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་འཐུས་ཚང་བྱུང་མེད་ཁར་ཟོག་ཆད་སོར་ ༡༣,༥༡༣་༧༥ 
གཙང་བཟ་ོབྱ་བསད་སྐོར། ༡་༡་༤། སྨན་སྤུས་གཟྱིགས་དང་ཚོང་བསྒྱུར་ཀྱི་བྱུང་སོང་འཕདོ་ལས་པ་བད་ེཆེན་ར་ོར་ེ
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ནས་རྱིས་ཁྲ་ནང་ཁྱེར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༥། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཉལ་གུར་གངས་ ༢༨༡ བྱུང་བའྱི་
གནད་དོན་སྐོར། ༡་༡་༦། སོར་ ༡༡,༨༤༨་༩༧ གྱི་སྨན་དུས་ཐྱིམ་རེན་པས་རྱིས་བསུབ་གཏོང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། 
སྱིག་གསལ་བཞྱིན་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༩༩་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སྐོར། ༡་༡་༣། རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་འཐུས་ཚང་བྱུང་
མེད་ཁར་ཟོག་ཆད་སོར་ ༡༣,༥༡༣་༧༥ གཙང་བཟ་ོབྱ་བསད་སྐོར། ༣་༢། སྱིག་གསལ་བཞྱིན་ལས་བཅར་མ་
ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  

༡༩༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༡༩༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། སྨན་ཁང་གྱི་དངུལ་རང་ཐོབ་འཛིན་བེད་ལོགས་སད་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་

འདེབས་སུ་དངུལ་རང་ཐོབ་འཛིན་ནང་གསལ་ལྟར་ཧྱིན་སོར་ ༡༥,༩༥༩་༥༠ ད་ོབདག་གྱི་གསོག་དངུལ་
ནས་གཅགོ་འཐནེ་གནང་རྒྱུའྱི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་ཟྱིན་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༩༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༤། སྨན་སྤུས་གཟྱིགས་དང་ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་བྱུང་སོང་འཕོད་ལས་པ་བད་ེཆེན་ར་ོར་ེནས་
རྱིས་ཁྲ་ནང་ཁྱེར་མེད་པའྱི་ཐད། ཁེ་ན་ཌར་རྒྱན་ཁོངས་སུ་སོང་བའྱི་འཕོད་ལས་ཟུར་པ་བདེ་ཆེན་རོ་རེ་ལ་
འབལེ་ལམ་ཀྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐུབ་པ་དགསོ། 

༡༩༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༥། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཉལ་གུར་གངས་ ༢༨༡ བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་ཐད། 
རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་བའྱི་ཉལ་གུར་དབོར་འདེན་ཆེད་སོར་ ༨,༨༦༢་༠༠ ནས་སོར་ ༨,༦༧༩་༠༠ ཕྱིར་སོག་
ཟྱིན་པའྱི་འཕོས་སོར་ ༡༨༣་༠༠ དང་། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིར་སོག་དགོས་པ་སོར་ ༡,༠༠༠་༠༠ 
གཉྱིས་འཕདོ་ལས་ཟུར་པ་བད་ེཆནེ་ར་ོར་ེལ་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༡༩༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༦། སོར་ ༡༡,༨༤༨་༩༧ གྱི་སྨན་དུས་ཐྱིམ་རེན་པས་རྱིས་བསུབ་གཏོང་བའྱི་ཐད། 
ལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐབོ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༩༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༡༩༩་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༢༠༠༽ སལེ་ཀོབ་འཚ་ོབྱེད་ཁང་གསར་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༨ 

༢༠༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༣༢ 
༢༠༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
༢༠༠་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧  

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཆོད་གན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བྱུང་འཛནི་དེབ་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། 
༡་༢་༤། ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བར་བཀའ་འཁྲོལ་མྱིག་སནོ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ། ༡་༢་༧། ལས་བྱདེ་སརེ་གྱི་
གློག་རྱིན་གཞུང་གོན་ནས་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་བྱས་སྐོར། ༣་༡་༠། སོན་རྱིས་
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བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༥་༢། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་རྱིས་འབུལ་གནང་བསད་སོར་ ༣༡,༤༦༦་༢༩ 
སྐོར།  

༢༠༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཆོད་གན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༣། བྱུང་འཛིན་དེབ་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། 
༡་༡་༤། ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བར་བཀའ་འཁྲོལ་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༧། ལས་བྱདེ་སེར་གྱི་
གློག་རྱིན་གཞུང་གོན་ནས་གཏོང་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༨། འགན་ཟུར་མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། ༡་༡་
༡༠། རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༡༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ར་
འཛནི་ལམ་སནོ་བཞྱིན་སྨན་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱུང་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༣་༦། སྣུམ་འཁརོ་བདེ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་ར་འཛནི་ལམ་
སོན་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། ༥་༢། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་རྱིས་འབུལ་གནང་
བསད་སརོ་ ༢༤,༦༨༢་༢༩ སྐོར།  

༢༠༠་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༨ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༥། བོགས་ལེན་པའྱི་འབབ་ཁྲལ་སྐོར། ༡་༡་༩། ལས་བྱེད་ར་དགོངས་སྱིག་འགལ་ཆགས་

པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༡༣། དངོས་ཆས་ཉོས་པ་ལས་ཁང་དུ་རྱིས་འབུལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།  ༡་༡་༡༤། སོར་
༢༧༣,༦༨༥་༠༠ འབབ་ཀྱི་ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ལས་ཡུན་འཕར་མ་བྱདེ་ཕོགས་ཐད་ལམ་
སནོ་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་སྐརོ། ༣་༤། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་འག་ོགོན་བཏང་བའྱི་སྐརོ། ༣་༥། ས་
འདནོ་སོར་ ༥༠,༠༠༠་༠༠ དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༣་༧། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བྱ་བསད་སྐརོ།  

༢༠༠་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༩། ལས་བྱེད་ར་དགོངས་སྱིག་འགལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༡༣། དངོས་ཆས་ཉོས་པ་

ལས་ཁང་དུ་རྱིས་འབུལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐརོ།  
༢༠༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༢ 
༢༠༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། ལས་ཤག་ཀྱི་ཁང་དོན་དང་གློག་རྱིན་མ་ཕུལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྱིས་རྱིམ་

པའྱི་ལམ་སོན་ལྟར། སྨན་པ་ཟུར་པ་འཕགས་མ་ོམཚའོྱི་ཁང་དནོ་སོར་ ༢,༤༠༠་༠༠ ད་ོབདག་ལ་ག་ོབར་འཕདོ་
ངསེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༠༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༥། བོགས་ལེན་པའྱི་འབབ་ཁྲལ་ཐད། ས་གནས་སུ་རྱིས་བསུབ་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོབཞག་
ཟྱིན་འདུག་ན། ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཅྱི་བྱུང་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༠༠་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༦། ལས་ཤག་གྱི་གློག་རྱིན་ལས་བྱེད་རང་ངོས་ནས་མ་གནང་བའྱི་སོན་ཐད། སྨན་ཟུར་
འཕགས་མ་ོམཚོའྱི་ལས་ཤག་གྱི་གློག་རྱིན་སོར་ ༥,༠༡༩་༠༠ ད་ོབདག་ལ་བདའ་འདེད་ཀྱིས་གང་མྱུར་བསྡུ་
བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས།  

༢༠༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡༢། རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་གནད་ཐད། ཡོང་བསད་དང་སདོ་བསད་ཁ་གསལ་མདེ་པ་
རྣམས་ཁ་གསལ་བཟོས་སེ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སོན་དང་། རྱིས་ཁྲ་རྣམས་ཀྲ་ེལྱིས་མཉེན་ཆས་ནང་
འགོད་ཉར་ཐུབ་པ་དགོས།  
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༢༠༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡༤། སོར་ ༢༧༣,༦༨༥་༠༠ འབབ་ཀྱི་ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། མ་གནས་
འབོར་ཆེན་གྱི་ཁ་དབང་འདྱི་ལྟར་བེད་མེད་བཞག་ན་འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་
དང་། གལ་ཏ་ེཕན་ཐགོས་མེད་ན་ད་ེམུར་མྱི་འཇགོ་པར་ཕྱིར་འཚངོ་གྱིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་གནང་དགོས།  

༢༠༠་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་
འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། སོན་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་༥ ནང་གསེས་༤ པ་
ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༠༠་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ལས་ཡུན་འཕར་མ་བྱེད་ཕོགས་ཐད་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༠༠་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་བཏང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་
ལྟར་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཆང་རག་འགོ་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། དབུས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་
གཅདོ་གནང་དགསོ་ཆགས་འདུག་གསུང་པ་ལྟར་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༠༠་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། ས་འདོན་སོར་ ༥༠,༠༠༠་༠༠ དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་སུ་ད་
ལྟའྱི་ཆར་རྟོགས་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པའྱི་གནས་སྐབས་རྱིང་འཛིན་སོང་ཚོགས་ཐབས་བལ་བས། 
གནང་ཕོགས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་གསུང་འདུག་པས། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོཐུབ་པ་
དགསོ།  

༢༠༠་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བྱ་བསད་ཐད། རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་སུ་རྱིས་ལོའ་ིནང་
དངུལ་ལྷག་ཁ་བསྒྱུར་གནང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༠༠་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༠། ཡངོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠༠་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༠། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

 
༢༠༡༽  བདོ་ཀྱི་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༢༠༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སགོས་གངས། ༡༠༦ 
༢༠༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༩ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༡། སྨན་བཅོས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་དུས་ཐགོ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༦་༡། ཡུལ་ཐང་གུན་
གསབ་ཉྱིས་ཟློས་ཞུ་སོད་གནང་སྐོར། ༦་༢། འག་ོསོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུའྱི་སྐོར། ༦་༣། རྱིས་ཁྲ་ཁ་
གསལ་མེད་སྐོར། ༦་༤། མེ་འཁོར་ཀྲྱི་སྱི་མཉམ་སྦྱར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༦་༦། ཉྱིན་གླ་ནས་བརྒྱ་ཆ་༡ འབབ་བསྡུ་
འབུལ་མ་གནང་སྐོར། ༦་༧། ས་ོསྱིད་མ་བཏང་བར་དངུལ་འབབ་ལས་བྱདེ་ལ་བག་ོའགེམས་གནང་སྐརོ། ༨་༡། མ་
གནས་སོར་ ༡༩༣,༣༠༠་༠༠ འབབ་ཀྱི་སྨན་དང་། རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་བརླགས་གཏོར་ཤོར་བའྱི་སྐོར། ༡༡་༢་༣། 
སྱིལ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་བང་རྱིམ་བཞྱིན་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡༡་༢་༤། རྱིས་ལ་ོས་མའྱི་འག་ོགོན་འདྱི་
ལོའ་ིནང་རྱིས་འགོ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡༡་༢་༦། གཞུང་གོན་བསྱི་ཚགས་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡༢་༡། དགོས་འདུན་
ལྟར་གློག་ཤུགས་བེད་མ་སད་པའྱི་རེན་གྱིས་ཆད་པ་སོར་ ༦༥,༠༠༠་༠༠ སད་པའྱི་སྐོར། ༡༦་༣། སྣུམ་རྱིགས་
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ཟོག་ཆད་ལྷག་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༡༦་༤། ལོ་མང་སོན་གྱི་ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་
སྐོར། ༡༩་༢། བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སངས་མ་འགྱིགས་པའྱི་སྐོར། ༡༩་༣། རོགས་དངུལ་མེད་
ཀང་རྱིས་འག་ོབཏང་བའྱི་སྐརོ། ༢༠་༡། སྨན་སྐོར་ཡོང་འབབ་ཕྱི་དངུལ་རྱིས་ནང་བྱུང་འཁྱེར་སྐོར། ༢༤་༥། དྲྭ་ཐོག་
ཅ་དངསོ་བཙངོ་བའྱི་སགས་གླ་ཡོང་བསད་སརོ་ ༡༠,༢༤༠་༠༠ བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༢༦་༢་༡། སསོ་རྒྱུའྱི་
ཟགོ་དབེ་མྱིག་སནོ་བྱ་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་སྐརོ།  

༢༠༡་ག༽ མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༢་༢། ༢༢་༢་༢་༣། ༢༤་༣། ༢༦་༢་༥། སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ བརྒལ་བའྱི་དངུལ་རང་ཞུ་སོད་
བྱས་པའྱི་རྱིས་སྙན་གསུམ་གྱི་སྐོར། ༡༢་༥། ཉྱིན་གླ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་བསྡུ་འབུལ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡༥་༢་
༡། ཟོག་ཆད་རྱིགས་མཐུན་དབྱ་ེའབྱེད་མ་ཞུས་པར་རྱིས་སྦྱོར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡༦་༥། རྱིས་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་དུས་
ཐགོ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༢༤་༢། སོར་ ༤༦,༣༦༥་༦༠ འབབ་ཀྱི་སགས་གླར་ཐོབ་འཛནི་མེད་པའྱི་སྐོར། ༢༧་༡། 
མ་དངུལ་ཕནོ་ཆནེ་ལ་ོམཇུག་ཟོག་ལྷག་ནང་ཐྱིམ་པའྱི་སྐརོ།  

༢༠༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། ཨར་འདམ་ (cement) མཁ་ོསྒྲུབ་དང་བེད་སོད་ཇྱི་བྱས་ལ་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་
སྐོར། ༤་༢་༡། སྨན་བཅོས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་དུས་ཐོག་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༤་༢་༣། འགོ་སོང་སོན་བཏང་
བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུ་སྐོར། ༤་༢་༤། རྱིས་ཁྲ་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༦་༣། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་
འཐུས་ཚང་ཞྱིག་བྱི་དགོས་སྐོར། ༦་༤། ལས་བྱདེ་གནས་སོས་སྐབས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རང་མཚམས་བསད་
པའྱི་སྐོར། ༨་༡། མ་གནས་སོར་ ༡༩༣,༣༠༠་༠༠ འབབ་ཀྱི་སྨན་དང་། རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུ་བརླག་དརོ་ཤོར་བའྱི་སྐརོ། 
༡༢་༢་༡། སྨན་བཅོས་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡༢་༢་༣། རྱིས་ལ་ོས་མའྱི་འག་ོགོན་འདྱི་ལོའ་ིནང་རྱིས་འགོ་
བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡༢་༢་༤། གཞུང་གོན་བསྱི་ཚགས་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡༢་༢་༧། དགོས་འདུན་ལྟར་གློག་ཤུགས་
བེད་མ་སད་པའྱི་རེན་གྱིས་ཆད་པ་སོར་ ༦༥,༠༠༠་༠༠ སད་པའྱི་སྐོར། ༡༢་༢་༨། སོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠ བརྒལ་བའྱི་
དངུལ་རང་ཞུ་སོད་བྱས་པའྱི་སྐོར། ༡༢་༢་༡༡། ཉྱིན་གླ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་འབབ་བསྡུ་འབུལ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། 
༡༦་༡་༣། ལོ་མང་སོན་གྱི་ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༡༦་༡་༤། རྱིས་འབལེ་
ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡༦་༡་༥། སྣུམ་རྱིགས་ཟོག་ཆད་ལྷག་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༡༩་༢། བསར་བཅོས་
སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སངས་མ་འགྱིག་པའྱི་སྐོར། ༡༩་༣། རོགས་དངུལ་མེད་ཀང་རྱིས་འགོ་བཏང་བའྱི་སྐོར། 
༡༩་༤། སྨན་སྐོར་ཡོང་འབབ་ཕྱི་དངུལ་རྱིས་ནང་བྱུང་འཁྱེར་བའྱི་སྐོར། ༢༢་༡་༤། དྲྭ་ཐོག་ཅ་དངོས་བཙོང་བའྱི་
སགས་གླ་ཡོང་བསད་སོར་ ༡༠,༢༤༠་༠༠ བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༢༢་༢་༢། སོར་ ༤༦,༣༦༥་༦༠ འབབ་
ཀྱི་སགས་གླར་ཐབོ་འཛིན་མདེ་པའྱི་སྐརོ། ༢༤་༡། སོར་ ༦,༥༥༤་༠༠ འབབ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་ཟགོ་ཆད་ཐནོ་སྐརོ། ༢༦་
༢་༡། སོས་རྒྱུའྱི་ཟོག་དེབ་མྱིག་སོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༢༦་༢་༥། མ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་ནང་
ཐྱིམ་པའྱི་སྐརོ།  

༢༠༡་ཅ༽ དགོས་འདྱི་སངོ་བ་གངས། ༤༣ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་
 འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༤་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༤་༢་
༥། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༦་༡། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་མྱི་འགལ་བ་དགོས་
པའྱི་སྐོར། ༦་༢། ཁང་གླའྱི་ཐོག་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་ཆ་ཞུ་དགོས་སྐོར། ༦་༥། ཨ་རུ་ན་ཅལ་ (Arunachal 

Pradesh) ཁྱབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་གྱི་ཟགོ་ཆད་སྐརོ། ༩་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། 
༩་༢། ཀ་ལྱིང་ཀ་ནོར་བུ་གླྱིང་ཁ་ནས་སོར་ ༢༤༧,༢༠༠་༠༠ ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༡༢་༢་༢། སོན་
རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༡༢་༢་༥། འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོབཞག་ཞུས་པ་རྒྱུན་གནས་མ་
ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༡༢་༢་༦། ཆུ་ལོགས་མཐུན་རེན་ཐོབ་ཆེད་སོར་ ༦༠,༠༠༠་༠༠ ས་གནས་གོང་སེ་ལས་ཁུངས་ལ་
སོད་པའྱི་སྐོར། ༡༢་༢་༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡༢་༢་༡༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་
ཕོགས་སྐོར། ༡༢་༢་༡༢། འགོ་གོན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་སྱིལ་འཛིན་ང་ོམ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡༢་༢་༡༣། ལས་བྱེད་ཀྱི་
གསོག་དངུལ་ [SSS] སེད་འབབ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར། ༡༣་༡། སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་གྱི་རྒན་ཡོལ་ས་བསྣུར་གྱི་ཐོབ་
ཐང་སད་མེད་པའྱི་ཐད་བསར་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡༣་༢། པར་ཆས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཁག་དམྱིགས་ཡུལ་
ལྟར་བག་ོའགེམས་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡༣་༣། གནམ་སོད་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཕོགས་དང་འབལེ་བའྱི་སྐོར། ༡༣་༤། 
སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༡༦་༢་༡་༡། ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིསནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་
བའྱི་སྐོར། ༡༦་༢་༡་༢། ༢༠༡༣་་་༡༤ ལོའ་ིསནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡༦་༢་༡་༣། སནོ་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༡༦་༢་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲལོ་མདེ་པའྱི་
འགོ་གོན་སྐོར། ༡༧་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡༩་༡། དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་དཔེ་
དེབ་ལ་སངས་འཛིན་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡༩་༥། སེང་ལོར་སྨན་རྱིས་མཐ་ོསོབ་དང་སྨན་སྦྱོར་ཁང་གསར་
རྒྱག་སྐོར། ༡༩་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༢༠་༡། ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ནས་རོགས་
དངུལ་སོར་ ༧,༩༩༡,༥༤༤་༠༠ འབལེ་བའྱི་སྐརོ། ༢༠་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༢༢་༢་
༡་༡། ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིབྱུང་སོང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༢༢་༢་༡་༢། ༢༠༡༣་་་༡༤ ལོའ་ིབྱུང་སོང་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༢༢་༢་༡་༣། ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིབྱུང་སོང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་
སྐོར། ༢༢་༢་༣། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༢༢་༢་༤། ཡངོ་
བསད་དང་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སྐོར། ༢༤་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་
བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༢༦་༢་༢། སསོ་རྒྱུའྱི་ཟགོ་བདེ་མདེ་ལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་གནང་དགསོ་
སྐོར། ༢༦་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༢༦་༢་༤། སནོ་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༢༦་༢་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༢༦་༢་༧། སོས་རྒྱུའྱི་ཟོག་བེད་མེད་ལུགས་མཐུན་རྱིས་
བསུབ་གནང་དགོས་སྐོར། ༢༧་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་
སྐོར། ༣༠། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་། གཙང་ཁའེྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐརོ།  

༢༠༡་ཆ༽ དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣༦ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༤་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༤་༢་༥། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༦་༡། འབབ་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་མྱི་འགལ་བ་དགོས་པའྱི་སྐརོ། ༦་
༢། ཁང་གླའྱི་ཐོག་འབབ་ཁྲལ་གཅོག་ཆ་ཞུ་དགོས་སྐོར། ༦་༥། ཨ་རུ་ན་ཅལ་ (Arunachal Pradesh) ཁྱབ་
ཁངོས་སྨན་ཁང་གྱི་ཟགོ་ཆད་སྐརོ། ༩་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ། ༩་༢། ཀ་ལྱིང་ཀ་
ནརོ་བུ་གླྱིང་ཁ་ནས་སོར་ ༢༤༧,༢༠༠་༠༠ ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་སྐོར། ༡༢་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགནོ་སྐརོ། ༢༡་༢་༥། འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོབཞག་ཞུས་པ་རྒྱུན་གནས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐརོ། ༡༢་
༢་༦། ཆུ་ལགོས་མཐུན་རནེ་ཐབོ་ཆདེ་སརོ་ ༦༠,༠༠༠་༠༠ ས་གནས་གོང་ས་ེལས་ཁུངས་ལ་སད་པའྱི་སྐརོ། ༡༢་༢་
༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡༢་༢་༡༣། ལས་བྱེད་ཀྱི་གསོག་དངུལ་ [SSS] སེད་འབབ་
བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར། ༡༣་༣། གནམ་སོད་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡༣་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡༦་༢་༡་༡། ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིསོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡༦་
༢་༡་༢། ༢༠༡༣་་་༡༤ ལོའ་ིསོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡༦་༢་༡་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་
མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡༦་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་
སྐོར། ༡༧་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡༩་༡། དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་དཔེ་དེབ་ལ་
སངས་འཛནི་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡༩་༥།སེང་ལོར་སྨན་རྱིས་མཐ་ོསོབ་དང་སྨན་སྦྱོར་ཁང་གསར་རྒྱག་སྐརོ། 
༡༩་༦། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༢༠་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༢༢་
༢་༡་༡།༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིབྱུང་སོང་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐརོ། ༢༢་༢་༡་༢། ༢༠༡༣་་་༡༤ ལོའ་ིབྱུང་སོང་
བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༢༢་༢་༡་༣། ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིབྱུང་སོང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་
སྐོར། ༢༢་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༢༤་༢། སོན་
རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྐོར། ༢༦་༢་༢། སོས་རྒྱུའྱི་ཟོག་བེད་མེད་
ལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་གནང་དགོས་སྐོར། ༢༦་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤུས་
གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༢༦་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་
སྐོར། ༢༦་༢་༦། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༢༦་༢་༧། 
སོས་རྒྱུའྱི་ཟོག་བེད་མེད་ལུགས་མཐུན་རྱིས་བསུབ་གནང་དགོས་སྐོར། ༢༧་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་
བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པའྱི་འག་ོགོན་སྐརོ།  

༢༠༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢༡ 
༢༠༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༧་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༧་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༠་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
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༢༠༡་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༠་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༠༡་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༢་༢་༡༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཕོགས་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར། ལག་བསར་

གནང་ས་ེསྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སནོ་རྱིས་ཀྱི་འག་ོལུགས་ཁྲྱིམས་མཐུན་ངསེ་པར་གནང་དགསོ།  
༢༠༡་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༢་༢་༡༢། འགོ་གོན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་སྱིལ་འཛིན་ང་ོམ་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་

ལྟར་སོར་ ༡,༦༨༢,༣༣༥་༥༠ སྱིལ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་ང་ོམ་རག་ཐབས་མེད་ཚ།ེ ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་ནང་འག་ོ
གོན་ཇྱི་སོང་ལག་དངུལ་བེད་སོད་ཇྱི་བྱས་ཀྱི་ངོས་སྦྱོར་ Utilisation Certificate ངེས་པར་དུ་ལེན་
དགསོ།  

༢༠༡་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༣་༡། སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་གྱི་རྒན་ཡོལ་ས་བསྣུར་གྱི་ཐོབ་ཐང་སད་མེད་པ་བསར་ཞྱིབ་
དགོས་པའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ། ར་འཛིན་མ་བྱས་པར་འགན་འཛིན་གྱི་གཏམ་བཤད་
གཞྱི་བཅོལ་ནས་སྱིག་འགལ་ལག་བསར་བྱས་ན་འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་སྱིག་དོན་ལྟར་མཇུག་སོང་གྱི་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༢༠༡་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༣་༢། པར་ཆས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཁག་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་བག་ོའགེམས་མ་ཞུས་པའྱི་
ཐད། ལོ་མང་སོན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་ཆེད་པར་ཆས་གངས་༡༥ སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་ནང་ནས་
པར་ཆས་ ༩ ད་དུང་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་བགོ་འགེམས་གནང་མྱི་འདུག་ན། ད་ེམུར་མ་བཞག་པར་གང་མྱུར་
ཁུངས་ས་ོསོར་བག་ོའགེམས་གནང་དགོས།  

༢༠༡་ཇ༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༥་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠༡་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༥་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠༡་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༨་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠༡་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༨་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༠༡་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༠་༡། ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ཐབེས་ར་ནས་རགོས་དངུལ་སརོ་ ༧,༩༩༡,༥༤༤་༠༠ འབལེ་བའྱི་

ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་ཀུན་ཕན་ཨར་པོའ་ིལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་བདུན་དང་སོན་
གནད་བཞྱིའྱི་སྐརོ་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིག་པའྱི་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས། 

༢༠༡་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༡་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠༡་ཇ་༡༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༡་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༠༡་ཇ་༡༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༢་༢་༤། ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། ནོར་བཟང་ཚོང་

ཁང་ནས་ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་སོར་ ༢༦,༠༤༨་༠༠ གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་དགོས།  
༢༠༡་ཇ་༡༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༥་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠༡་ཇ་༢༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༥་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  
༢༠༡་ཇ་༢༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣༠། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འབུལ་བསད་སོར་ 

༡༠,༡༨༥,༢༦༣་༡༥ བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར། ཀ་ཀོར་གང་ཡང་མེད་པར་གང་
མགགོས་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགསོ།  
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་བཅུ་པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་གནང་བའྱི་ཐགོ་བག་ོགླེང་དགསོ་པའྱི་
གོས་འཆར་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༤༨ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། གསོ་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༤༨ 

གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ 
ལོའ་ིབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་
སྐབས་ ༩ པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐརོ་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདདེ་མཇུག་སོང་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙན་ཐ་ོ
དང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ གཙོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་གྱི་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་
པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐ་ོབཅས་འཁོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ ཅན་ཕུལ་འབྱོར་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བག་ོགླེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་
དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ལ།། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབེལ་བགོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས།  

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་དགངོས་འཆར་གནང་མཁན་ཡདོ་
དམ་མདེ། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཅུ་པས་དཀའ་ལས་ཞེ་དག་བསོན་འདུག སྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཞེ་དག་ཕྱིན་འདུག ང་ཡང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་སོད་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེབ་
འདྱི་ག་ཚོད་སབ་ཏུ་ཕྱིན་ན་ད་ེཙམ་གྱིས་རྱིས་ཡག་ཏུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྟགས་རདེ། ཡག་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
ད་ེརྱིང་མ་གྱིའྱི་མཐའ་མ་དེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུར། དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བབ་དང་། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འབུལ་བསད་སོར་ ༡༠,༡༨༥,༢༦༣་
༡༥ དངུལ་འབོར་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ལྷག་འདུག ད་ེལ་ོག་དུས་ནས་ག་དུས་བར་དུ་ལྷག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ོམང་ནས་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ངས་ག་ར་ེམཐོང་
སོང་ཞ་ེན། ས་ེཚན་གཅྱིག་ནས་ས་ེཚན་གཞན་ཞྱིག་ལ་གནས་སོས་བཏང་བའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་འདུག ད་ེས་ས་ེཚན་དེར་འགན་
བཞེས་ཡོད་པར་སོང་། ས་ེཚན་གཞན་ཞྱིག་ལ་གནས་སསོ་ཕྱིན་ནའང་ཕག་རོགས་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་
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འདུག ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ལྷག་བསད་པ་ཡྱིན་ན། བསར་དུ་ས་ཆ་ད་ེག་རང་ལ་བསེབ་མྱི་དགོས་པ་བྱས། ད་ེསའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
བྱས་ཙང་ང་རང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡོད་ན་གནས་སོས་ག་པར་ཕྱིན་ཡོད་ནའང་ད་ེནས་ཕག་རོགས་གནང་ནས་དུས་
དབེ་ནང་དུ་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་དགསོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གསལ་བ་བཞྱིན་
དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ང་རང་ཚོར་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་མ་ཕུལ་ནས་། འབུལ་བསད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༌༠༠ ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་ད་དུང་འདུག གནས་སངས་འདྱི་ཐབས་ས་ོཔ་ོཞྱི་དག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་སེར་པ་གཅྱིག་ནས་སོར་འགའ་ཤས་ ཤྱིག་
ལེན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ཚགོས་པ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག དམྱིགས་བསལ་སྨན་རྱིས་ཁང་
ཟརེ་དུས་ང་ཚསོ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རྱིའྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་སྱིག་འཛུགས་ལ་གཙང་ཁ་ེགནང་དགོས་
རྒྱུ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆ་ཚང་གྱིས་གདམ་ག་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ཤག་ཤག་འད་ཞྱིག་དང་། གནང་གྱི་ཡོད་ཤག་བསམ་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པ་ོད་ེ
འད་ཞྱིག་མ་གནང་བའྱི་གནས་སངས་ ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ད་རེས་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་པ་རེད། དངུལ་འབོར་དེའང་ཧ་
ཅང་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཆགས་འདུག གནས་སངས་འདྱི་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རདེ། གང་འད་བྱས་ནས་མ་ཕུལ་བ་རདེ། ལ་ོ
མང་པ་ོཞྱིག་ནས་མ་ཕུལ་བ་རདེ་དམ། ཁ་ོརང་ཚསོ་འགེལ་བཤད་གང་འད་བསནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་
ལ་དངུལ་འབུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐགོ་བག་ོགླེང་གནང་ཟྱིན་
པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། མདརོ་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང་། ད་ེརྱིང་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་རདེ།  

 

སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༤༨ དང་། ཤོག་གངས་ ༥༨། ཤོག་གངས་ ༡༩༦། ཤོག་གངས་ ༢༠༤ 
ནང་ལ་དངུལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་པའྱི་མཚན་སསོ་གནང་འདུག ཤོག་གངས་ ༡༠༧ ནང་དུ་ ༼༧༩༌ཇ༌༢༽ 
ལ་མཚན་མ་སོས་པ་བྱས་ནས། ད་ོབདག་ནས་དངུལ་དེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་འདྱིར་ཁ་
ཤས་ཀྱི་མཚན་སོས་གནང་བ་དང་རེ་གཉྱིས་ལ་མཚན་སོས་མ་ཞུས་པ་ད་ེའད་འདུག ལས་བྱེད་པའྱི་གོ་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་
མཚན་སསོ་པ་དང་མ་སསོ་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༤༨ དང་ཤོག་གངས་ ༥༨ ནང་ལ་ལས་བྱེད་པ་གཅྱིག་གྱི་མཚན་ལས་ཁུངས་མྱི་འད་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་
མཚན་སསོ་གནང་འདུག འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་གནད་དནོ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཐགོ་དགོས་པ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་།  

ད་ེནས་སྱི་མོས་དགོངས་འཆར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། དེབ་འདྱི་སབ་
ཏུ་སབ་ཏུ་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡག་པ་ོཞེ་དག་འདུག་གསུངས་སོང་། སོང་ཙང་ད་ལྟ་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ཆ་ཚང་ཀློག་པའྱི་སྐབས་སུ་མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག་ ༠ ཡྱིན་པ་གངས་ ༣༤ འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེདག་
མར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཙམ་ཤོག་བུ་ཉུང་དུ་འག་ོས་རེད། དེབ་ཀྱི་ཤོག་ལྷ་ེམཐའ་མར་གངས་ ༣༤ གཅྱིག་པུའྱི་མྱིང་སོས་
ཞུས་ནས། ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ཆ་ེབསོད་ཞུས་ན་ཤོག་བུ་ཉུང་བ་དང་སནོ་གནད་མེད་པའྱི་ས་ེཚན་ཆ་ཚང་གསལ་
ཐུབ་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པ་རེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པས་དཀའ་ལས་མང་པ་ོབསོན་ནས་སྙན་ཐ་ོཡག་པོ་ཞྱིག་བཏོན་འདུག དེར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། མང་ཚོགས་རྱིས་
ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ི ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་དུ་འཁོད་པ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སྐོར་
ལ། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིརྱིས་ཉོག་དང་སོན་མ་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་མང་པོའ་ིནང་དུ་རྱིམ་པས་བསེབས་
བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྱིས་ཉོག་འདྱིའྱི་དངུལ་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་སོར་ས་ཡ་ ༧༨༌༠༠ ཟེར་དུས་
འབུམ་སང་ནས་བཤད་ན་སོར་འབུམ་ ༧༨༠ ཡྱི་གནས་སངས་རེད། རྱིས་ཉོག་འདྱི་དངུལ་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་མཇུག་སོན་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་འདུག 
སནོ་མའང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཐངེས་འགའ་ཤས་ ཤྱིག་ཞུ་མོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ ཤྱིག་རདེ་
འདུག་སྙམ།  

ད་ེནས་དངུལ་འབོར་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་གསུང་མོང་ཡོད་པ་རེད། གཞན་དག་གྱིས་གསུང་མོང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་རྱིས་ཉོག་མང་པ་ོབསེབས་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཚན་ད་ེཡོད་དུས། གང་ལྟར་བོད་ཁྱྱིམ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་སོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་ཉོག་འདྱི་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་འདུག མུ་མཐུད་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་དང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་
བསེབས་བསད་པ་འདྱི་ཡག་པ་ོཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནས་རྫོགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། སྐབས་ ༡༧ པ་ནས་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་བཙུགས་ནས་རྱིས་
གཙང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་སོང་། སྱིར་བཏང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ནང་
གྱི་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་དུ་ད་ེག་རང་རདེ། སནོ་གནད་འདྱི་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསད་པ་རདེ། དངུལ་འབོར་དའེང་སརོ་
ས་ཡ་ ༧༨༌༠༠ ལྷག་ཙམ་ལྷག་བསད་འདུག དེའྱི་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་དུས་ཐོག་
རྱིས་འབུལ་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་གྱི་ཡདོ་མེད། གལ་སྱིད་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙོའྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན། དེར་ངེས་པར་དུ་ལན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡུན་
རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསད་པ་རདེ། སྐབས་སོན་མའྱི་འབུལ་བསད་ནང་དུའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་བསད་
འདུག འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ། 

ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ ༦ པར། ལྔ་པ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག་གྱི་དནོ་ཚན་ ༡ ནས་ ༤ པ་བར་དུ་སྱིག་འདུག  

དནོ་ཚན་ ༡ པོའ་ིནང་གྱི་དང་པོ། ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་འབུལ་བསད་སོར་ ༢༣,༩༤༧,༥༩༩༌༦༡ གྱི་སོན་
གནད་རེད། གཉྱིས་པ། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་འབུལ་བསད་སོར་ ༡༠,༡༨༥,༢༦༣༌༡༥ ཡྱི་སོན་གནད་འདུག གསུམ་
པ། བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་གངས་ཅན་བདེ་ར་ནས་འབུལ་བསད་སོར་ ༦,༧༢༣,༤༩༡༌༧༡ གྱི་སོན་གནད་འདུག བཞྱི་པ། 
བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་མཉམ་འབལེ་ནས་འབུལ་བསད་སོར་ ༦,༤༡༩,༠༡༡༌༩༥ སོན་གནད་འདུག ད་ེ
ཚ་ོཆ་ཚང་བརྒྱ་ཆར་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༩༥.༨༢ སོན་གནད་ཧ་ཅང་གྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་ཡྱིན་
དུས། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཀ་ཀོར་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་དགོས་ལབ་འདུག་སེ། ང་ཚོས་ཀ་ཀོར་མེད་པར་
འབུལ་དགོས་ཟེར་ནས་ཚིག་གྱི་ང་ོམདོང་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། དོན་དམ་པའྱི་ལག་ལེན་བསར་མཁན་འདྱི་དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་དང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་སྙམ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་བཀདོ་པ་ལྟར། ལ་ོའཁརོ་མ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་དང་དེའྱི་གཤམ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱདེ་ཚོས་དུས་ཐགོ་རྱིས་
ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་འད་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་བརྱིས་བརྒྱབ་པ་དང་། ཤོག་
བུ་དཀར་པོའ་ིཐོག་སག་ཚ་ནག་པ་ོའཁོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལག་ལེན་བསར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་ཡོད། ང་
ལ་དོགས་པ་དང་དྱི་བ་ཆེན་པ་ོཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སབས་བད་ེཔ་ོཡོད་ན་འདྱིར་ངེས་པར་དུ་ལན་གནང་རོགས་གནོངས་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ནརོ་ཏགོ་ཙམ་མཐངོ་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་གྱིས་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཚར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོདག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་དང་ཚོགས་
མྱི་ཚང་མས་སྐུ་ལས་ཞེ་དག་བསོན་འདུག ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེནས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་
གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་སྙན་མཇུག་གནོན་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་
མུས། ད་ེབཞྱིན་སོན་གནད་སོགས་ཀྱི་གངས་འབོར་ནང་དུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ག་ར་ེཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཡོང་
བསད་དང་སོད་བསད་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སེ་ཚན་བྱ་ེབག་པ་ཞྱིག་ལ་དངུལ་མེད་ན་མ་གཏོགས་དངུལ་ཡོད་པའྱི་རེས་ལ་
ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསད་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་ཐོའ་ིནང་ལ་ཁྱོན་ནས་མ་ཚུད་པ་ད་ེའད་ཡོང་མ་སྱིད་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཆ་ཤས་བཞསེ་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་འདྱི་ཚ་ོལ་རྒྱབ་སོར་དང་། ས་ོས་ོཚོགས་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོད་མོང་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་སྐུ་ངལ་བསོན་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་འདྱིར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་སྙན་ཨང་ ༡༌༢༌༡། བགེས་ཤག་བགོས་སོད་
གནང་ཕགོས་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པས་འཁྲུན་ཐག་ཆདོ་པའྱི་ཐག་གཅདོ་གནང་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་
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ལམ་སོན་ཡང་ཡང་གནང་ནའང་། ད་བར་གནང་ཕོགས་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག སྱི་རྟ་སལ་རལ་དུ་མ་སོང་བ་ཞྱིག་ངེས་པར་
དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག བྱས་ཙང་དེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་འདྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དངོས་གནས་དང་གནས་མགོ་
ཐནོ་པའྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་ས་ེཚན་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་
ནས་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཚངོ་འབལེ་མཉམ་དུ་ཚངོ་ལས་ཀྱི་གཞྱི་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ལ་འབུལ་དགོས་པའྱི་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་རྱིགས་འདྱི་ངེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེཆར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་གསལ་བསགས་ཀྱི་ ཤོག་བུ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། འབེལ་ཡོད་འགན་
འཛིན་ཚོར་དཔལ་ལྡན་ཆེས་མཐ་ོཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཏང་བའྱི་དཔྱད་ཁྲ་འདྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའྱི་
གནས་སངས་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་སྱིག་འཛུགས་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་སངས་མང་པོའ་ིཐགོ་ཨུ་ཚུགས་
བསོན་ནས་བཞུགས་པ་ད་ེཞ་ེདག་ཡག་པ་ོམཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་འགའ་ ཤས་ ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་སེ། ཆུ་
ཚདོ་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་འདྱིར་མཚམས་འཇགོ་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་
ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་པའྱི་ཐགོ་ཞུ་རྒྱུར། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འབུལ་འབབ་ཐགོ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་འདུག 
ང་ཚའོྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག་ ༦ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ ༡ པ་ོད་ེའདྱི་ཆགས་བསད་ཡདོ། འབུལ་འབབ་འདྱི་གཞྱི་རའྱི་
ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་། རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་། ད་ེདང་དེས་མཚུངས་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ ༤༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གྱི་འབུལ་འབབ་ཡོང་བསད་འདྱི་སོར་ ༤༩,༣༣༣,༦༩༡༌༩༣ ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
ནང་ནས་འབུལ་བསད་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པ་དེ་ར་ས་བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་། བལ་ཡུལ་འཇོ་
ཁེལ་གངས་ཅན་བད་ེར། སོག་ར་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་མཉམ་འབེལ་བཅས་བཞྱི་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཞྱི་པོའ་ི
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འབུལ་འབབ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འབུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ སོང་ཡོད་དུས། སྙན་ཐ་ོའདྱི་འབྱོར་མ་ཐག་ཏུ་ང་
ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཁྲྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་བཞྱིན་འབུལ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་བཞྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐགོ་རྒྱབ་སརོ་གནང་ནས་གསུངས་སོང་། འདྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ། སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་ཟག་ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་འབོད་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཟག་ར་ེཟུང་ཞྱིག་ལ་ད་ོབདག་ཟརེ་
ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། གལ་ཆེ་ ཤོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིས་རྙོག་ཡུན་རྱིང་ལྷག་དུས་གང་
ཟག་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འབོར་ཤོབ་བྱས་ནས་ཁྱོན་ནས་ཉན་རོགས་མ་བྱས་ནས་སོད་མཁན་རྱིགས་ ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁ་
སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་མྱིང་འབོད་བྱདེ་དུས་འུ་ཐུག་ན་མ་གཏོགས་བྱདེ་ཀྱི་
མ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་རྱིགས་གཅྱིག་ད་ེའད་བྱས་ནས་མྱིང་འབོད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་པ་
རདེ། ཡང་རྱིགས་གཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕབེས་ཚར་བ་རདེ་དམ། ག་པར་ཡདོ་མེད་ཧ་མ་ག་ོནས་ལྷག་པའྱི་རྱིགས་ ཤྱིག་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེཚ་ོགས་ད་ེརྱིང་སྙན་ཐ་ོནང་ལ་བཀདོ་ནས་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་ཀློག་ཡོང་དུས། ད་ོབདག་ས་ོསོས་ད་ོསང་བྱས་ནས། 
སོན་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་དེ་འད་ད་ོསང་བྱས་པ་རྱིགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདའྱི་འགག་སོ་དུ་མར་
དམྱིགས་ནས་མྱིང་འབོད་བྱས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གནད་དནོ་གྱི་ཐོག་ཐད་ཀར་གང་ཟག་ལ་དངུལ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་
ནས་འབལེ་བ་མེད་པ་ཚརོ་ད་ོབདག་ཟརེ་ནས་ཞུ་སལོ་ད་ེའད་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ད་ོབདག་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་ས་གནས་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིས་སྙན་ནང་ལ་འདུག འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་གནད་གཅྱིག་རེད་
དམ་ཐ་དད་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེསནོ་གནད་གཉྱིས་རདེ། ཁ་ོས་གནས་གཅྱིག་ནས་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་ཚར་བ་རདེ། ས་
གནས་འདྱི་ནས་ཟླ་ཕོགས་བླངས། ས་གནས་ཕར་ཕགོས་ད་ེནས་ཟླ་ཕོགས་ལེན་དུས། ཟླ་ཕོགས་ཉྱིས་བརགེས་ཆགས་བར་
བརྟེན། ཁོང་ལ་ཕར་ཕོགས་ནས་སོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚུར་ཕོགས་ནས་སོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གང་ལྟར་འདྱི་གཙང་མ་མ་ཆགས་པའྱི་བར་དུ་ཁ་ོརང་ལ་སོན་གནད་གཉྱིས་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་བསད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

ད་ེནས་སྙན་ཐ་ོསབ་ཏུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་མྱི་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྙན་ཐོའ་ིནང་
འགོད་དགོས་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅ་ེན། གཙ་ོབ་ོརྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ག་ར་ེའདུག ད་ེལ་དོགས་འདྱི་བཏང་། དགོས་འདྱིར་
ལན་འདེབས་བྱས། གང་ལྟར་བརར་ཤ་འད་བཅད་ནས་མཐའ་མར་འགྱིག་པ་དེར་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སོང་མྱི་དགོས་པའྱི་
གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། སྙན་ཐོའ་ིནང་མ་བཀོད་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འབུལ་འབབ་ཐགོ་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། གོང་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ། 
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དེ་ནས་ ༩༌ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག་ཟེར་བ་དེ་རེད། འདྱི་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་ཡྱིན་ནའང་སོན་གནད་ཡྱིན་པར་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་སོན་གནད་དང་མཇུག་སོང་
ལོགས་སུ་ཡོད་པ་རེད། སོན་གནད་མང་ཆ་ེབ། སོན་མའྱི་སོན་གནད་ལ་མཇུག་སོང་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ ༡༌༢༌ 
ནང་དུ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཡང་སོན་གནད་རང་ཡྱིན་ན་ ༣ ནང་དུ་ཡོང་རྒྱུ། ཡོང་བསད་སོད་བསད་ཟེར་བ་རྱིགས་ད་ེཚ་ོརྱིས་ཀྱི་
ནང་དུ་ངསེ་པར་དུ་ཡོང་བསད་པ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སངོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ཡོང་བསད་སདོ་བསད་
འདྱི་སནོ་གནད་ཡྱིན་པའྱི་ངསེ་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཡོང་བསད་སདོ་བསད་ཁག་ཅྱིག་རྦད་ད་ེརྙྱིང་པ་ཆགས་ནས་སནོ་
གནད་ཆགས་པ་ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་ཟེར་ན་མ་གཏོགས་སོན་གནད་
ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེནས་ཡོང་བསད་སོད་བསད་ཀྱི་རྱིས་འགོ་མང་ཆ་ེབ་སོན་གནད་ཀྱི་རྱིས་འག་ོདང་འད་ཡྱི་
མ་རདེ། མང་ཆ་ེབ་ ༤༌༡། དང་ ༤༌༢། ད་ེའད་ཡོང་གྱི་རདེ།  

ད་ེནས་གཙ་ོབོ་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་མང་རྱིས་སྐབས་སོན་མའྱི་རྒྱབ་
གཉརེ་ལ་མཇུག་སོན་མ་བྱུང་བ་ད་ེརེད། དེའང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཨར་པོའ་ིལས་གཞྱི་ཀྱི་ས་ེ
ཚན་ད་ེརེད། འདྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་མཐ་ོསོབ་དང་ཐད་ཀར། ད་ལྟ་སོབ་སྦྱོང་འག་ོབཞྱིན་པ་དང་འཛིན་སངོ་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ཨར་པོའ་ིལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་འདྱིའྱི་ནང་ཚོགས་ཆུང་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་སོན་གནད་ ༼ཀ་ནས་ཁ།༽ ཐོག་མ་
དང་བར་དུ། མཐའ་མ་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད། སནོ་གནད་དའེང་དཔ་ེམ་སྱིད་པའྱི་རྫབ་ཆནེ་པ་ོརདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་རྱིས་ཞྱིབ་དང་
ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེབྱས་ནས་མ་གནང་བ་རེད་གསུངས་པ་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་ནས། 
དརེ་འདྱི་རད་བྱས། སྙན་ཐའོ་ིགནང་དུ་འགན་ལྱིད་པ་ོའད་ཞྱིག་བྱིས་འདུག འདྱི་བྱིས་ཡོད་པར་བརྟནེ་སོན་མའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོར་འདྱིའྱི་ཐོག་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། 
མ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་། འདྱིའྱི་རྱིས་སྙན་ད་བར་འབྱོར་མ་སོང་། བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་དག་པ་ོཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་གནད་འགག་
མཐངོ་སོང་།  

ད་ེནས་འབུལ་བསད་མང་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་མེད་པ་དང་མ་ཕུལ་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ནང་དུ་འགའ་ཤས། དཔེར་ན། 
སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འབུལ་བསད་མ་ཕུལ་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཕར་སོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོརང་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
གང་ལྟར་ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་འགན་ཆ་ེབཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་བསད་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་དགོངས་
དནོ་ཡྱིན་ཙང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག  

མཐའ་དོན། ངས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་མྱི་ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་དང་
གནས་རྒྱ་བོད་ཨྱིན་གསུམ་གྱི་ཐགོ་མཁས་པོ། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ོདང་ཧུར་པོ། འཇནོ་པོ། 
རྒྱ་ནད་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ པ་དསེ་གནདོ་འཚ་ེམང་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདག་གྱིས་མ་ཟློག་པའྱི་ཐགོ་ནས་
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ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ཐུབ་པ་དང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ནརོ་ཕན་བུ་ཡོད་ཀྱི་རདེ། དེར་དགོངས་སེལ་དང་སགས་
ནས་གཞྱི་རའྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཚོགས་མྱི་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག  མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་
འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་གྲུབ་
དོན་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ལོ་ལྟར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སང་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚུགས་པར་བརྟེན་འཛིན་སོང་གྱི་
རྱིས་ཐོག་ལ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུ་བརྙེས་ནས་ད་བར་དུ། ལྷན་ཁང་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཚང་མས་དངུལ་ཕནོ་ཆནེ་
པ་ོད་ེའད་བཟས་བཞག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་
ཐགོ་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་འདྱི་བཙུགས་པར་བརྟནེ་ནས་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡོད་པ་བརོད་མྱི་དགསོ་པ་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོར་རྱིས་ནས་བསྐུར་བའྱི་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོ
བཏོན་ནས། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོདེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
སྙན་ཐ་ོདེར་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་བཅུ་པའྱི་
ཚགོས་གཙོས་དབུས་པའྱི་ཚགོས་མྱི་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོགནང་བར་ངས་འཛིན་སངོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེ
ཆ་ེཞུ་བ་དང་སགས། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། དོན་ཚན་བཞྱི་པ། གོང་དུ་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། དངུལ་ད་ེཡར་འབུལ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། འདྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱིན་པར་སོང་། ང་ཚོའྱི་གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དརེ་འག་ོསངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ནའང་ཡར་འབལེ་ཡོད་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འག་ོསངས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ ༦ པར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཁྱྱིམ་དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་། བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་གངས་ཅན་བད་ེར། 
བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་མཉམ་འབེལ་བཅས་བཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུས་འབོར་འདྱིར་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ངེས་
ཅན་བསྡུ་དངུལ་གྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཚོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འབབ་ཅྱིག་འབུལ་
དགོས་པ་འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་རེད། དཔེར་ན། བོད་
ཁྱྱིམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ེས་ཚངོ་གང་ཡང་མ་རདེ། དུས་ཤྱིག་ལ་རོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ངསེ་ཅན། ད་ེནས་མར་བཅགས་ནས་
བརྒྱ་ཆ་ ༡། དེའང་མེད་པར་བསགས་ནས་ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད། སྨན་རྱིས་ཁང་ད་ེགཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་རེད། བལ་ཡུལ་
འཇ་ོཁེལ་གངས་ཅན་བད་ེར་དེའང་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་བསགས་པ་ཞྱིག་རེད། དེང་སང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ེས་བསགས་པ་ད་ེརེད། ད་ེབཞྱིན་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་མཉམ་འབེལ་དེའང་ཚོང་གྱི་གནས་བབས་ ཤྱིག་གྱི་རེད། 
ཚངོ་ལའང་འགེལ་བཤད་སོན་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་པ་ཞྱིག་རདེ། བོད་ཁྱྱིམ་ལྟ་བུ་ཆ་མཚནོ་ན། 
སྱིག་འཛུགས་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ།ོ གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་ཐནོ་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དསེ་
སྐུ་ལས་བསོན་པ་འདྱི་ང་ཚོས་སེམས་གཏྱིང་ན་འཇོག་དགོས་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག ཁྲྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བའྱི་འགན་དེའང་ཁ་ོ
རང་ཚོས་གནང་དགོས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་ཡྱིན་ནའང་། བོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གསོ་བ་རྱིག་
པའྱི་ཐགོ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཡག་པ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ། གཞུང་ཞབས་ཚོར་སྨན་སྦྱྱིན་ཡོད་པ་དང་། དགུང་ལ་ོགང་འཚམ་བགེས་པ་
ཡྱིན་ནའང་སྨན་སྦྱྱིན་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོསེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་སེལ་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་
ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་མ་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདས་པའྱི་དུས་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་དང་། འཇ་ོཁེལ་གངས་ཅན་བད་ེར་
བཅས་ཚང་མས་འབུལ་འབབ་ཕུལ་བ་རེད། སྐབས་ ཤྱིག་ལ་གནས་སངས་ ཤྱིག་གྱི་རེན་པས་རྟག་པར་སྙན་ཐ་ོནང་དུ་དོན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། མང་རྱིས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱི་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་འབེལ་ཡོད་
ལ་མར་ཡྱི་ག་ེགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་བྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བར་འདདེ་བྱས་ནས་ཡྱི་ག་ེའབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལས་
འཕསོ་རྒྱ་གར་ནང་བཞྱིན་ཡར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིན་ནས་ (Income Tax) ནང་བཞྱིན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བར་འདདེ་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ག་རེ་སོན་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་
ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཚགོས་པ་འདྱིས་དངུལ་ཕོན་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་སོད་སངས་སདོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁག་པ་ོའདུག ད་ེ
འད་གསུང་མཁན་ཡང་བྱུང། འདྱི་ཕལ་ཆེར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལན་ནང་དུའང་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཡོད་པ་དང་། འདྱིའྱི་འོག་ལ་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ། ཡྱིན་ནའང་ཕར་
ཕགོས་ད་ེསེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་ས་ེཞྱིག་ཡྱིན་དུས་དེབ་སེལ་གྱི་ཁྲྱིམས་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ལ་བརྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕར་ཕོགས་དེས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དེབ་སེལ་ཡོད་
པའྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་དུས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རདེ། ར་བའྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འདས་
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པའྱི་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ ཤྱིག་རདེ། དའེྱི་སནོ་ལ་མང་ཆ་ེབ་ཏག་ཏག་ཕུལ་ནས་ཡག་ཐག་ཆདོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འབུལ་མཁན་
དེའང་ཆེ་བ་གས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ེརྱིང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིའབུལ་བསད་ནང་དུ་བོད་ཁྱྱིམ་དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་། བལ་
ཡུལ་འཇ་ོཁེལ་གངས་ཅན་བད་ེར། བལ་ཡུལ་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་མཉམ་འབེལ་བཅས་ཚང་མ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཚང་མས་གསན་པ་དང་གཟྱིགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོར་འབྱརོ་བ་དང་། ཡྱིག་ཐགོ་
ཕུལ་ནས་བར་འདེད་བྱ་རྒྱུ་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དགོངས་དནོ་ལྟར་
ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ལ་གཞྱེི་བཅོལ་པའྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཟླ་འདེད་ཞུ་ཆོག མ་ཕུལ་བ་དེའང་འབུལ་འདོད་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཁོང་རང་
ཚརོ་སྐུ་ངལ་ད་ེའད་སྱིད་པ་རདེ། སྐུ་ངལ་ཡདོ་ཅེས་ཟརེ་བ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡདོ་པ་མ་རདེ། དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་གྱིས་
སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ངས་ཚབ་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སེ། གནས་སངས་ད་ེའད་ཞྱིག་
རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བགེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་སོང་། ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་རེས་ལ་ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་ཡྱིན་ཡྱིན་
པ་རདེ། ཡོང་བསད་དང་སདོ་བསད་འདྱི་སནོ་གནད་ཡྱིན་པ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་དང་། སདོ་
བསད་རྙྱིང་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡོང་བསད་རྱིས་བསུབ་དང་། 
སདོ་བསད་ཁ་བསྒྱུར། སོད་སའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གོངས་ནས་སོད་ས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་བསྒྱུར་བྱས་ནས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་
བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ཡོང་བསད་ཅྱིག་ཡོང་ར་ེབལ་ན་རྱིས་བསུབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ལམ་སོན་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེལས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ།  

ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ས་ེཚན་བཞྱི་ཀས་སྙན་ཐ་ོའདྱི་གསན་པ་དང་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་
ནས། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བར་འདེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དརེ་མཇུག་སོན་གནང་བའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ད་ེལས་ལྷག་པའྱི་བར་འདདེ་བྱ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག ཚང་མས་འདྱི་དགངོས་པར་འཆང་རགོས་གནང། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོ
སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཁྲྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཁ་སང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་
འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ "སོན་འཕྱི་" ཟེར་བ་ཡོད་ཙང་། 
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བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཉྱིས་མཐུན་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
ཁྲྱིམས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༤༩ 

གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར། 
 

བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅསོ། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

ང་གཉྱིས་པ།  
ནང་གསསེ། ༤ 

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། 
གོང་གསལ་ལེ་ཚན་དང་པོའ་ིཁ་པ་ནང་
གསལ་དངུལ་གྱི་འག་ོསོང་དགོས་རྱིགས་
ཡོངས་རྫོགས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སནོ་རྱིས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཤྱིང༌། ལྷན་ཚོགས་ནས་
བཀའ་འཁྲོལ་དང༌། གཅོག་འཕྱི། འཆར་
གཞྱི་ཕྱིར་སོག་བཅས་ཇྱི་འོས་ཐག་གཅོད་
བྱ་རྒྱུ། 

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། 
གོང་གསལ་ལེ་ཚན་དང་པོའ ་ིཁ་པ ་ནང་
གསལ་དངུལ་གྱི་འགོ་སོང་དགོས་རྱིགས་
ཡོངས་རྫོགས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུ་དགོས་ཤྱིང༌། ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་
འཁྲོལ་དང༌། སོན་འཕྱི། འཆར་གཞྱི་ཕྱིར་
སོག་བཅས་ཇྱི་འསོ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། 

  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁྲྱིམས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མེད་པར་སོང་ཙང་། བརདོ་པ་དང་པོའ་ིཐགོ་གསུང་མཁན་ཡོད་
དམ། གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་
བ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

འདྱིའྱི་མཉམ་དུ་བརདོ་པ་གསུམ་པའྱི་ཐགོ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  

གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར། 

བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅསོ། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

ང་གཉྱིས་པ།  
ནང་གསསེ། ༤ 

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། 
གོང་གསལ་ལེ་ཚན་དང་པོའ ་ིཁ་པ ་ནང་
གསལ་དངུལ་གྱི་འགོ་སོང་དགོས་རྱིགས་
ཡོངས་རྫོགས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུ་དགོས་ཤྱིང༌། ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་
འཁྲོལ་དང༌། གཅོག་འཕྱི། འཆར་གཞྱི་ཕྱིར་
སོག་བཅས་ཇྱི་འསོ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། 

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། 
གོང་གསལ་ལེ་ཚན་དང་པོའ་ིཁ་པ་
ནང་གསལ་དངུལ་གྱི་འགོ་སོང་
དགོས་རྱིགས་ཡོངས་རྫོགས་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྱི་སོན་རྱིས ་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
ལྟར ་སྱི ་འཐུས ་ལྷན ་ཚོགས ་ལ ་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཤྱིང༌། ལྷན་
ཚོགས ་ནས ་བཀའ་འཁྲོལ ་དང༌། 
སོན་འཕྱི། འཆར་གཞྱི་ཕྱིར་སོག་
བཅས་ཇྱི་འསོ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། 

  

 

བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་ཁྲྱིམས་བཟའོ་ིཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༠ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། དའེང་བརདོ་པ་གསུམ་པར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༥༠ 

༄༅། །བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅསོ་སུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་པ། 

 

བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

བཞྱི་བཅུ་
པ། 

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ། 
འཆར་ཅན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་འདུའྱི་ཚོགས་ཚེས་དང༌། དུས་
ཡུན། ས་གནས་བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་དང་ག་ོབསྡུར་ཐགོ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙ་ོལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་
ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་འཐུས་ས་ོ
སོར་ཚོགས་བསྐོང་བར་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ་
དང༌། ཚོགས་འདུ་སོན་མ་གོལ་བ་ནས་ཟླ་
དྲུག་ནང་ཚུན་ཚོགས་འདུ་རེས་མ་དབུ་
ཚུགས་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། 

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ། 
འཆར་ཅན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་ཚོགས་ཚེས་དང༌། དུས་ཡུན། ས་གནས་
བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་གོ་བསྡུར་ཐོག་
སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ལྟར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་
འཐུས་ས་ོསོར་ཚགོས་བསྐོང་བར་ཁྱབ་གཏངོ་རྒྱུ་
དང༌། ཚོགས་འདུ་སོན་མ་གོལ་བ་ནས་ཟླ་དྲུག་
ནང་ཚུན་ཚོགས་འདུ་རསེ་མ་དབུ་ཚུགས་ཟྱིན་པ་
དགོས་རྒྱུ། འོན་ཀང་ནད་ཡམས་དང་། དམག་
འཁྲུག འབྱུང་བའྱི་འཇྱིག་པ་བཅས་གང་རུང་
དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་ལྡོག་མེད་འཕད་སྐབས་
ཚགོས་འདུ་ཕར་འགངས་བྱ་ཆགོ་པ་དང་། དུས་
ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་དང་
བཀའ་འཁྲོལ་བྱ་དགོས་རྣམས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་
བཀའ་འཁྲལོ་གཏན་འབབེས་བྱ་ཆགོ  

 

བསར་བཅསོ། 
ར་འབརོ་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 

ང་གཉྱིས་
པ།  

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། 
གོང་གསལ་ལེ་ཚན་དང་པོའ་ིཁ་པ་ནང་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། 
གོང་གསལ་ལེ་ཚན་དང་པོའ་ིཁ་པ་ནང་གསལ་

 

བསར་བཅོས། 
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ནང་
གསསེ། 
༤ 

གསལ་དངུལ་གྱི་འག་ོསོང་དགོས་རྱིགས་
ཡོངས་རྫགོས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
ལྟར་སྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས ་ལ ་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཤྱིང༌། ལྷན་ཚོགས་ནས་
བཀའ་འཁྲོལ་དང༌། གཅོག་འཕྱི། འཆར་
གཞྱི་ཕྱིར་སོག་བཅས་ཇྱི་འོས་ཐག་གཅོད་
བྱ་རྒྱུ། 

དངུལ་གྱི་འག་ོསོང་དགསོ་རྱིགས་ཡོངས་རྫགོས་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་
སོན ་རྱིས ་ཀྱི་སྱིག ་གཞྱི་ལྟར་སྱི ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཤྱིང༌། ལྷན་
ཚོགས ་ནས ་བཀའ་འཁྲོལ ་དང༌། སོན ་འཕྱི། 
འཆར་གཞྱི་ཕྱིར་སོག་བཅས་ཇྱི་འོས་ཐག་གཅོད་
བྱ་རྒྱུ། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ། 

ར་ེགསུམ་
པ། 

ཆསེ་མཐའོ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་
ཞྱིབ་པ། 
༡ ཆེས ་མཐོའ ་ིཁྲྱིམས ་ཞྱིབ ་པ ་ཆེ་བ ་

དང༌། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་
བཅས་སོ་སོའ་ིགོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་
ཐནོ་ལ་ཆེས་མཐའོ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེ
བ ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོགས ་གཙོ་
ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་
ནས་སྐབས་དེའྱི་འོས་མྱི་འདེམས་
སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་བསྐ་ོའཛུགས་བྱས་
པའྱི་མྱི་འག་ོགསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་
འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉྱིས་
ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འཆར་ཕུལ་
ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་
བསྡུའྱི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་
དེར་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའམ་ཁྲྱིམས་
ཞྱིབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས ་
འཛནི་བྱ་རྒྱུ། 

ཆསེ་མཐའོ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ། 
༡ ཆེས ་མཐོའ ་ིཁྲྱིམས ་ཞྱིབ ་པ ་ཆེ་བ ་དང༌། 

ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སོ་
སོའ ་ིགོ་ཡུལ་སོང་པ ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆེས ་
མཐའོ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང༌། སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་
བཅས་ཚང་འཛོམས་བྱུང་ན་སྨོས་མེད་
དང་། གལ་ཏ་ེཚང་འཛོམས་མ་ཐུབ་ཚེ་ང་ོ
ཡོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐབས་དེའྱི་འོས་མྱི་
འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་བསྐོ་འཛུགས་
བྱས་པའྱི་མྱི་འགོ་གསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་
འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉྱིས་ལྡབ་
ལས ་མ ་ཉུང་བའྱི་འཆར་ཕུལ ་ལྟར་སྱི ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་
ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་དེར་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆེ་བའམ་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་
བར་ངསོ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

 

 

 
བསར་བཅོས། 

ར་འབོར་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 

 
 
 
 

ར་ེབདུན་
པ། 

ཆསེ་མཐའོ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛནི་
ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དང། སྱིག་གཞྱི། 

བཅའ་ཁྲྱིམས་འདྱི་དང༌། སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས ་ནས ་གཏན་ལ ་ཕབ ་པའྱི་

ཆསེ་མཐའོ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛནི་ཁྲྱིམས་
ཡྱིག་དང། སྱིག་གཞྱི། 

བཅའ་ཁྲྱིམས་འདྱི་དང༌། སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྲྱིམས་ལུགས་

(ཆ་རནེ་འདྱིའྱི་འགོ་
ད་ེསནོ་བཟསོ་ཟྱིན་
པའྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་
རྣམས་ཀང་སྱི་
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ཁྲྱིམས་ལུགས་གང་རུང་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་
གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་ནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛིན་
ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དང༌། འགོ་ལུགས་སྱིག་གཞྱི་
བཅས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྲྱིམས་
ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
བཟོ་འགོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་ར་འཛིན་
ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ། 

གང་རུང་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་
ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ར་འཛིན་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དང། འགོ་ལུགས་
སྱིག་གཞྱི་བཅས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་ཁྲྱིམས་
ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སྱི་མོས་ཀྱིས་བཟོ་
འགོད་འཆར་འབུལ་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་ལྟར་ར་འཛིན་
ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ། 

འཐུས་ལྷན་ཚགོས་
ནས་བཀའ་འཁྲལོ་
གཏན་འབབེས་
གནང་དགོས།) 

བསར་བཅོས། 
ར་འབོར་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 

 

སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག  

 

སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ང་དགུ་པ། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་བཀག་འགོག 
ནང་གསེས་ ༢ པ། "གལ་ཏེ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་ད་ེཁྲྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་བརོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྐོར་བགོ་གླེང་ཆ་ཚང་བྱས་རེས་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།" ཟེར་བ་འདྱི། ཁ་སང་ཆེས་
མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅོས་དོན་ཚན་ ༥ བསེབས་པའྱི་ནང་ནས་ ༤ ཟགས་པ་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་བསབེས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འདྱིར་དགངོས་ཚུལ་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ངས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྱི་ང་ཚོའྱི་དབང་ཚད་དང་བརྒལ་གྱི་འདུག མྱི་མང་ནས་དགོངས་འཆར་བསྡུ་དགོས་པ་དང་། ཡར་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆརེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཞན་པས་གསུངས་སོང་། མཐའ་
མ་དརེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད་ེམང་མསོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབྱ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་
རེད། འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཡོད་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཐག་གཅདོ་བྱས་ཚར་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དབེ་ཐརེ་ནང་དུ་ལྷག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

ག་ོབདུན་
པ། 

དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛནི་དང༌། འགན་དབང༌། 
༡ ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་

ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཅྱིག་དགོས་
པར། གོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་
ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་
དང ༌། སྱི ་འཐུས ་ཚོགས ་གཙོ ་
ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་
ནས་སྐབས་དེའྱི་འོས་མྱི་འདེམས་
སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་མྱི་འགོ་གསུམ་
དམྱིགས ་འཛུགས ་བྱས ་པའྱི ་
ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་
མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས ་
བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འསོ་ཐནོ་བྱུང་
བར་ངོས ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། དེ་མྱིན་
ལས ་བྱ་ཇྱི་དགོས ་དབུས་འོས ་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ལ ་གོ་བསྡུར་དང་འབེལ ་
བཀའ་ཤག་ནས་སྐབས་སོ་སོར་
བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་ཆགོ་པ་ཡྱིན། 

དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛནི་དང༌། འགན་དབང༌། 
༡ ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་

ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཅྱིག་དགོས་
པར། གོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་
ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་
དང ༌། སྱི ་འཐུས ་ཚོགས ་གཙོ ་
ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་
ཚང་འཛོམས་བྱུང་ན་སྨོས་མེད་
དང་། གལ་ཏེ་ཚང་འཛོམས་མ་
ཐུབ་ཚེ་ངོ་ཡོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
སྐབས་དེའྱི་འོས་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་
ཁོ ་ན འྱི ་ཆེ ད ་མྱི ་འ གོ ་ག སུ མ ་
དམྱིགས ་འཛུགས ་བྱས ་པའྱི ་
ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་
མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས ་
བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འསོ་ཐནོ་བྱུང་
བར་ངོས ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། དེ་མྱིན་
ལས ་བྱ་ཇྱི་དགོས ་དབུས་འོས ་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ལ ་གོ་བསྡུར་དང་འབེལ ་
བཀའ་ཤག་ནས་སྐབས་སོ་སོར་
བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་ཆགོ་པ་ཡྱིན། 

 

 
བསར་བཅོས། 

ར་འབོར་
གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་

གྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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བརྒྱ་དང་
གཅྱིག 

འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
༡ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་

ཚོགས་གཙ་ོགཅྱིག་དང༌། ཚོགས་མྱི་
གཉྱིས་ནས་བཞྱིའྱི་བར་དགོས་པར། 
གོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆེས ་
མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། 
སྱིད་སོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའྱི་
འོས་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་མྱི་
འག་ོགསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་
བའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་
མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་འསོ་བསྡུ་བྱས་
ཏ་ེམང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་འདེམས་བསྐ་ོ
ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་
མྱིར་འསོ་ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་བྱ་
རྒྱུ། 

འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
༡ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་

ཚོགས་གཙ་ོགཅྱིག་དང༌། ཚོགས་མྱི་
གཉྱིས་ནས་བཞྱིའྱི་བར་དགོས་པར། 
གོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆེས ་
མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། 
སྱིད་སོང་བཅས་ཚང་འཛོམས་བྱུང་
ན ་སྨོས ་མེད ་དང ་། གལ ་ཏེ་ཚང ་
འཛོམས ་མ ་ཐུབ་ཚེ་ངོ་ཡོད ་ལྷན ་
ཚོགས ་ཀྱིས ་སྐབས་དེའྱི་འོས ་མྱི་
འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་མྱི་འགོ་
གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་
ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་
ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ ་འོས ་བསྡུ་
བྱས་ཏ་ེམང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་འདམེས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་
ཚོགས་མྱིར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་
འཛནི་བྱ་རྒྱུ། 

 

བསར་བཅོས། 
ར་འབོར་
གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་

གྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 

 

བརྒྱ་དང་
བདུན། 

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་
འཛུགས། 
༡ ཀ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་

རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་གཅྱིག་དགོས་
པར། གོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་
སྐབས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་
པ་ཆེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་
བཅས་ནས་སྐབས་དེའྱི་འོས་མྱི་
འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་མྱི་འགོ་

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་
འཛུགས། 
༡ ཀ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྱིས་

ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་གཅྱིག་དགོས་པར། 
གོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་སྐབས། 
ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་
དང ༌། སྱི ་འཐུ ས ་ཚོག ས ་ག ཙོ ་
ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་
ཚང་འཛོམས་བྱུང་ན་སྨོས ་མེད ་
དང་། གལ་ཏ་ེཚང་འཛམོས་མ་ཐུབ་

 

 
བསར་བཅོས། 

ར་འབོར་
གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་

གྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ། 
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གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་
བའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉྱིས་ལྡབ་
ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་
བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ ་
འོས ་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་
ཐོབ་ལ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁང་གྱི་རྱིས ་ཞྱིབ ་སྱི ་ཁྱབ་པར་
འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་
རྒྱུ། 

ཚ་ེང་ོཡོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐབས་
དེའྱི་འོས་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་
ཆེད ་མྱི ་འགོ ་ག སུ མ ་དམྱིག ས ་
འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་
དེས ་ཉྱིས ་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་
འོས ་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་
མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་
བྱ་རྒྱུ། 

 

ད་ེནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༡ པའྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༥༡ 

༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར། 

བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

དནོ་
བརྒྱད་པ། 
 
 
 
 
 
 

དགངོས་ཤགོ 
༣ བུད་མེད་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་

བཙས ་ནས ་ཟླ ་གཅྱིག ་མ ་ལོན ་པ ་
གཟུགས་བབ་ཀྱིས་མ་འཕེར་བ་དང་། 
གཞན་ཡང་སྱི་འཐུས་གང་ཞྱིག་ནད་
མནར་ཚབས་ཆེས་སྨན་ཁང་དུ་བསེན་
ཉལ་བྱས་ཕན་མེད་པའྱི་ཡོངས་གགས་
རྱིགས་བཅས་དམྱིགས་བསལ་ཕུད། 
དེ་མྱིན་སྱི་འཐུས་གང་ཞྱིག་ཚོགས་
དུས་གཅྱིག་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཚོགས་
བཅར་མ་ཞུས་ཚེ། ཚོགས་དུས་ས་མ་

དགངོས་ཤགོ 
༣  བུད་མེད་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་

ནས་ཟླ་གཅྱིག་མ་ལོན་པ་གཟུགས་བབ་ཀྱིས་
མ་འཕེར་བ་དང་། གཞན་ཡང་སྱི་འཐུས་གང་
ཞྱིག་ནད་མནར་ཚབས་ཆེའྱི་དབང་གྱིས་སྨན་
ཁང་དུ་བསེན་ཉལ་དགོས་རྱིགས་དང་། རྒྱལ་
སྱིའྱི་ནང་དང་། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁག་ས་ོསརོ་
ལྡོག་མེད་ཛ་དག་དབང་གྱིས་ཡོངས་གགས་
འགྲུལ་བཞུད་བཀག་སོམ ་བྱུང་སྐབས་ཀྱི་
རྱིགས་བཅས་དམྱིགས་བསལ་ཕུད། དེ་མྱིན་
སྱི་འཐུས་གང་ཞྱིག་ཚོགས་དུས་གཅྱིག་ནང་

  
(བསར་བཅོས་
འདྱི་ཉྱིད་སྐབས་ 
༡༦ པའྱི་གསོ་
ཚགོས་ཚགོས་

དུས་ ༡༠ པ་དབུ་
བཙུགས་ཉྱིན་

ནས་ལག་བསར་
བྱ་རྒྱུ།) 
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གོལ་མཚམས་ནས་ཚོགས་བཅར་མ་
ཞུས་པའྱི་ཚོགས་དུས་བར་གྱི་མཚན་
དོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེད། ཚོགས་བཅར་
ཞུས་ཀང་ཚོགས་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ 
ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ན་ཚོགས་དུས་
དེའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་ཕེབས་གོན་གྱི་
ཐོབ ་ཐང་མེད། ཚོགས་དུས་གཉྱིས ་
བསྟུད་མར་ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ཚེ་
ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པ་གོལ་ཉྱིན་ནས་
སྱི་འཐུས་འཕོས་པར་ངསོ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

བརྒྱ་ཆ ་ ༤༠ ཚོགས་བཅར་མ ་ཞུས་ཚེ། 
ཚོགས་དུས་ས་མ་གོལ་མཚམས་ནས་ཚོགས་
བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་ཚགོས་དུས་བར་གྱི་མཚན་
དདོ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེད། ཚོགས་བཅར་ཞུས་ཀང་
ཚོགས་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཚོགས་བཅར་མ་
ཞུས་ན་ཚོགས་དུས་དེའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་
ཕེབས་གོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད། ཚོགས་དུས་
གཉྱིས་བསྟུད་མར་ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ཚེ་
ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པ་གོལ་ཉྱིན་ནས་སྱི་འཐུས་
འཕསོ་པར་ངསོ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

བསར་བཅོས། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ།

  

 

ད་ེནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༢ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༥༢ 

༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
དྲུག་པ། 
 
 

 
 
 
ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 

 
 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་
འག་ོགནོ་ཐབོ་ཐང༌།  
སྱི་འཐུས་རྣམས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། 
འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་
སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་འག་ོགོན་ཐབོ་ཐང༌། 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། 
ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པར་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ 
(Economy) དང༌། མེ་འཁོར་ཨང་དང་པོ། 
གང་གློག་ཨང་གཉྱིས་པར་བསོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གང་གློག་ཨང་གཉྱིས་
པར་གཟྱིམ་ཁྲྱི་མ་ཐོབ་ཚེ་གང་གློག་ཨང་དང་

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་
འག་ོགནོ་ཐབོ་ཐང༌།  
སྱི་འཐུས་རྣམས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། 
འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་
སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་འག་ོགོན་ཐབོ་ཐང༌། 

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སེལ་
པོ་དང༌། སྱི་འཐུས ་རྣམ ་པར་གནམ་གྲུ ་
དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མེ་འཁོར་
ཨང་དང་པོ། གང་གློག ་ཨང་གཉྱིས ་པར་
བསོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གང་
གློག་ཨང་གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་ཁྲྱི་མ་ཐོབ་ཚེ་

 
 

བསར་
བཅསོ། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་

ཕབ། 
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ནང་གསསེ། ༢ 
 
 

 
 
 
ནང་གསསེ། ༣ 
 
 
 
 
 

 

པརོ་བསདོ་ཆགོ 

སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་མེ་འཁོར་ཨང་དང་པོ། 
གང་གློག་ཨང་གཉྱིས་པ། རྒྱ་གར་ཕུད་པའྱི་
ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕགོས་བསོད་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་
ཚགོས་བཅར་སྐབས་སུ་ལྡྱི་ལྱི་བར་ཕར་ཚུར་
གནམ ་གྲུ ་དཀྱུས་མའྱི་(Economy)ནང་
བསོད་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡདོ། 

སྱི་འཐུས་གང་གློག་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་ཐབོ་ཐང་
ཡོད་པ་རྣམས་ཛ་དག་གྱི་ཕེབས་དགོས་ཀྱིས་
གང་གློག་ཨང་གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་ཁྲྱི་མ་ཐོབ་
སྐབས ་གང་གློག ་དང་པོ ་དང ་གནམ ་གྲུ ་
དཀྱུས་མ་ (Economy) གང་འོས་བསོད་
འཐུས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་ནས་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཐོབ་དགོས། འོན་ཀང་གང་
གློག་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་
ལས ་དོད ་དང༌། ཉྱིན ་དོད ་བསོམས ་པའྱི་
དངུལ་འབོར་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མའྱི་རྱིན་གོང་
ལས་མ་བརྒལ་ཚ་ེགནམ་གྲུ་དཀྱུས་མའྱི་ནང་
བསདོ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་མྱི་དགསོ། 
༤ སྱི་འཐུས་རྣམས་སོ་སོའ་ིགཏན་སོད་ས་

གནས ་ནས ་ཐག ་ཉེ་ཤོས ་མེ ་འཁོར ་
བབས་ཚུགས་བར་ཡར་མར་འབེལ་
ཡོད་སེ་ཚན་ནས་ཕེབས་འཁོར་མཐུན་
འགྱུར་གནང་ཐུབ་མྱིན་བྱུང་ཚ་ེགླ་གཏངོ་
སྣུམ་འཁརོ་ (Taxi) འཁྲྱིད་འཐུས། 

གང་གློག་ཨང་དང་པརོ་བསདོ་ཆགོ 

ཕྱིར་བསྡུ། 

 
 

 

 

ཕྱིར་བསྡུ། 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
༢ སྱི་འཐུས་རྣམས་སོ་སོའ་ིགཏན་སོད་ས་

གནས ་ནས ་ཐག ་ཉེ་ཤོས ་མེ ་འཁོར ་
བབས་ཚུགས་དང་། གནམ་ཐང་བར་
ཡར ་མར ་འབེལ ་ཡོད ་སེ ་ཚན ་ནས ་
ཕེབས་འཁོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་
མྱིན ་བྱུང ་ཚེ ་གླ ་གཏོང ་སྣུམ ་འཁོར ་ 
(Taxi) འཁྲྱིད་འཐུས། 

 
 

ཕྱིར་བསྡུ། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་

ཕབ། 
 

 
ཕྱིར་བསྡུ། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་

ཕབ། 
 
 
 
 

 
 
 
(གཤམ་གྱི་
ནང་གསསེ་ 
༥ པ་ ༣ 
པར་བསྒྱུར་
རྒྱུ།) 

བསར་
བཅསོ། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་

ཕབ། 
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བདུན་པ། 
 

 
ནང་གསསེ། ༡ 

སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད་དང༌། ལས་
དདོ། ཉྱིན་དོད། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསདོ་ཀྱི་ལས་དདོ་དང་ཉྱིན་དདོ་ཐབོ་ཐང༌། 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་
མཚན་མཐོང་དོད་དང༌། ལས་དོད། ཉྱིན་དོད་
བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་
འབེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐབོ་རྒྱུ། 
  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌། ཕོགས་
བཞུགས ་སྱི ་འཐུས ་རྣམས ་གཞུང་དོན ་
ཕོགས་བསོད་དང༌། གོས་ཚོགས་ཚོགས་
བཅར། ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་
ལས་བཅར་སྐབས་ཡར་མར་ལམ་བར་ཉྱིན་
གངས་ཇྱི་འགོར་དང་ལས་ཡུན་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་
འགོར་ལ་རེས་གཟའ་སེན་པ་དང་པོ་ཕུད་དེ་
མྱིན་རེས་གཟའ་སེན་ཉྱི་རྣམས་དང་། གཞུང་
འབེལ་གུང་གསེང་ཁག་བཅས་ཚུད་པའྱི་
ལས་དོད་ཐོག་ཉྱིན་རེའྱི་ཕོགས་བསོད་ཉྱིན་
དོད་འཐོབ་རྒྱུ། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་
སྐབས་སྱི་འཐུས་རང་ངོས་ནས་གནམ་ཐོག་
བསོད་ཚ་ེམེ་འཁོར་གྱི་གླ་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་ལྟར་
འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག ལམ་བར་ཇྱི་འགོར་ལ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་
བའྱི་ཉྱིན་གངས་ལྟར་ལས་དོད་དང་། ཉྱིན་
དདོ་འཐབོ་རྒྱུ། 

སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད་དང༌། ལས་
དདོ། ཉྱིན་དོད། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསདོ་ཀྱི་ལས་དདོ་དང་ཉྱིན་དདོ་ཐབོ་ཐང༌། 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་
མཚན་མཐོང་དོད་དང༌། ལས་དོད། ཉྱིན་དོད་
བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་
འབེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐབོ་རྒྱུ། 
  སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌། ཕོགས་
བཞུགས ་སྱི ་འཐུས ་རྣམས ་གཞུང་དོན ་
ཕོགས་བསོད་དང༌། གོས་ཚོགས་ཚོགས་
བཅར། ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་
ལས་བཅར་སྐབས་ཡར་མར་ལམ་བར་ཉྱིན་
གངས་ཇྱི་འགོར་དང་ལས་ཡུན་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་
འགོར་ལ་རེས་གཟའ་སེན་པ་དང་པོ་ཕུད་དེ་
མྱིན་རེས་གཟའ་སེན་ཉྱི་རྣམས་དང་། གཞུང་
འབེལ་གུང་གསེང་ཁག་བཅས་ཚུད་པའྱི་
ལས་དོད་ཐོག་ཉྱིན་རེའྱི་ཕོགས་བསོད་ཉྱིན་
དདོ་འཐོབ་རྒྱུ། 

 
 

 
བསར་
བཅསོ། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་

ཕབ། 
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ད་ེནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༥༣ 
༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར། 

བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགདོ་དང༌། ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

དྲུག་པ། 
ནང་གསསེ། 
༢ 

ངསེ་མདེ་དགསོ་དངུལ། 
ངེས་མེད་དགོས་དངུལ་ནས་གཏན་འཇགས་
ལས་བྱེད་པའྱི་ཕོགས་དང༌ཁེ་ཕན་གཞན། སོ་
རུང་མྱིན་པའྱི་མཁར་དབང་ཉོ་སྒྲུབ། ཨར་
ལས། ས་གཡར། བུན་སེད་བཅས་སུ་གཏོང་
མྱི་ཆགོ  

ངསེ་མདེ་དགསོ་དངུལ། 
ངེས་མེད་དགོས་དངུལ་ནས་ལས་བྱེད་པའྱི་
ཕོགས་དང༌ཁེ་ཕན་གཞན། སོ་རུང་མྱིན་པའྱི་
མཁར་དབང་ཉོ་སྒྲུབ། ཨར་ལས། ས་གཡར། 
བུན་སདེ་བཅས་སུ་གཏོང་མྱི་ཆགོ 

 
བསར་
བཅསོ། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་

ཕབ། 
བདུན་པ། 
ནང་གསསེ། 
༡ 

ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས།  
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་
གཤམ་འོག ་ལས་ཁུངས་དང༌། སྨན་ཁང༌། 
སོབ་གྲྭ། འཛིན་སོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་པའྱི་
རང་སོང་སེ་ཚན། འགོ་གོན་ཆ་ཚང་གཞུང་
ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རང་སོང་སྱིག་འཛུགས་
ཁག་བཅས་ནས་འཆར་ལོའ་ིལོ་འཁོར་སོན་
རྱིས་གཏན་འབེབས་རེའུ་མྱིག་ཏུ་བཀོད་པ་
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིགཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་
གྱི་མྱིང་རྟགས་བཀོད་པ་དང་རང་སོང་སྱིག་
འཛུགས་ཡྱིན་ན་སྱིག་འཛུགས་སོ་སོའ་ིའཛིན་
སོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་
བཅས། ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ འགངས་
མེད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སམ། སེ་ཚན་
སོ་སོར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་
ཚེས་ནས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་
ཚེ་རྒྱུ་མཚན་དང་སགས་འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་ནས་དུས་འགངས་ཞུ་

ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས།  
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་
གཤམ་འོག ་ལས་ཁུངས་དང༌། སྨན་ཁང༌། 
སོབ་གྲྭ། འཛིན་སོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་པའྱི་
རང་སོང་སེ་ཚན། འགོ་གོན་ཆ་ཚང་གཞུང་
ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རང་སོང་སྱིག་འཛུགས་
ཁག་བཅས་ནས་འཆར་ལོའ་ིལོ་འཁོར་སོན་
རྱིས་གཏན་འབེབས་རེའུ་མྱིག་ཏུ་བཀོད་པ་
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིགཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་
གྱི་མྱིང་རྟགས་བཀོད་པ་དང་རང་སོང་སྱིག་
འཛུགས་ཡྱིན་ན་སྱིག་འཛུགས་སོ་སོའ་ིའཛིན་
སོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་
བཅས ། ལོ ་ལྟར ་ཕྱི ་ཟླ ་ ༡༡  ཚེས ་ ༣ ༠ 
འགངས་མེད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སམ། 
སེ་ཚན་སོ་སོར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་
གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་དང་སགས་
འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་ནས་

 
བསར་
བཅསོ། 

སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་

ཕབ། 
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དགོས། དགོས་དངུལ་དབུས་ནས་གཏོང་མ་
དགོས་པ་ཡྱིན་ཚ་ེལོ་རེའྱི་སོན་རྱིས་ས་གནས་
འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་སོ་སོ་ནས་དུས་ཚོད་
རྒྱས་བཅད་ནང་ཞུ་དགོས། ས་འཐུས་མེད་
རྱིགས་དབུས་ནས་ཞུ་དགསོ། 

དུས་འགངས་ཞུ ་དགོས ། དགོས ་དངུལ ་
དབུས་ནས་གཏངོ་མ་དགསོ་པ་ཡྱིན་ཚ་ེལ་ོརའེྱི་
སོན་རྱིས་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་
སོ་སོ ་ནས་དུས ་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་ཞུ ་
དགོས། ས་འཐུས་མེད་རྱིགས་དབུས་ནས་ཞུ་
དགསོ། 

 

ད་ེནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། ལས་རྱིམ་བསར་བཅོས་ཟྱིན་པ་དེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༥ པར་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གཞུང་འབལེ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་ར་ེདན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། གོས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན་
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༥༥ 

གཞུང་འབལེ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆདོ། 

སནོ་གླངེ་། 

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཁང་ (Supreme Court) གྱི་ཁྲྱིམས་རོད་པ་བགེས་པ་དང་། རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་
ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་སོབ་སོན་པ། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་སོབ་སོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཇ་ེཨེམ་མུ་ཁྱི་ (J.M. 

Mukhi) མཆགོ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་སྐུ་ཚའེྱི་འཕནེ་པ་རྫགོས་པའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདུག  
སྐུ་ཞབས་ཇ་ེཨམེ་མུ་ཁྱི་མཆགོ་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༢༨ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤྱིང་། དགུང་ལ་ོ ༡༣ ཐགོ་སབོ་གྲྭ་ཐནོ་རསེ་བམོ་

བེ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་། ལོན་ཊོན་དཔལ་འབྱོར་རྱིག་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་། ཀེམ་བྱི་རྱི་ཇྱི་གཙུག་ལག་སོབ་
གཉེར་ཁང་། ཀོར་པ་ས་ཁེ་རྱི་སྱི་ཊྱི་ (Corpus Christi College) མཐ་ོསོབ་བཅས་ཀྱི་ནང་ཁྲྱིམས་དང་། སྱིད་དོན་ཚན་
རྱིག རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྲྱིམས་དང་། ཕྱི་འབལེ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་སབོ་སྦྱངོ་གནང་།  

སྐུ་ཞབས་ཁོང་ནྱི་ཨྱིན་ཡུལ་ནང་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་ལྱིན་ཀན་སྱི་ཨྱིན་ (Lincoln’s Inn) ཞེས་པའྱི་ཁྲྱིམས་རོད་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཞབས་མུ་ཁྱི་མཆགོ་ནྱི་ཝྱི་ཏྱི་ནམ་དམར་ཤོག་ཚགོས་པ་ (Viet Cong) 
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ཡྱིས་ལྷ་ོཝྱི་ཏྱི་ནམ་ (South Vietnam) ནང་འཇབ་འཛུལ་བྱས་པའྱི་ཐོག་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེད་འཛུགས་
གནང་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོཡང་ཡྱིན།  

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ཡྱི་ནང་ཁོང་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་སོབ་སོན་པར་བསྐ་ོགཞག་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྲྱིམས་ཁང་དུ་པརོ་ཇ་ོགལ་ (Portugal) གཞུང་གྱིས་རྒྱ་གར་ག་ོཝ་ (Goa) མངའ་སེའྱི་ནང་གྱི་ཐབོ་ཐང་
དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དནོ་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྲྱིམས་གཏུགས་བྱེད་སྐབས། ཁངོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་རདོ་པར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༣ ལོར་ག་ན་ (Ghana) རྒྱལ་ཁབ་ལ་རང་
བཙན་ཐབོ་རསེ་ཡུལ་དའེྱི་ར་ཁྲྱིམས་ཐགོ་མར་བཟ་ོརྒྱུར་གནད་ཡོད་མང་པོའ་ིནང་ནས་ཁངོ་འདེམས་སྒྲུག་གྱིས་ར་ཁྲྱིམས་བཟ་ོ
རྒྱུར་གདན་ཞུས་གནང་འདུག  

ཁོང་ནྱི་རྒྱུན་དུ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ 
ནས་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་སོབ་སོན་པ་གནང་སེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་གནང་སྐབས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་
གནད་དནོ་མང་པའོ་ིཐགོ་དཀའ་སལེ་ལམ་སནོ་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད།  

ཁོང་གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལྷན་ཐེངས་ཁ་
ཤས་མཇལ་འཕད་དང་། བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་བགོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་མང་པོའ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཁོང་ནས་བོད་པའྱི་ཁྲྱིམས་རོད་པ་མང་པོར་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཉམས་གསོག་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་སེ་
ཁྲྱིམས་ཀྱི་སྦྱོང་བརར་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁངོ་བརྒྱུད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཨྱིན་
ཡུལ་ཨོག་སྱི་ཕོཌ་ (Oxford University) ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་དུས་ཐུང་སོབ་སྦྱོང་གྱི་སོབ་ཡོན་
ཐབོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་བཅས། 

གསོ་ཆདོ། 

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་རད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསོད་ཀྱིས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉྱིད་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟྱིན་པ་འདྱིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མྱི་ལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞྱིས་བྱེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གྱི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅྱིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའྱི་སྨོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ 
༢༧ ལ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐར་མ་ ༡ རྱིང་ངག་བཅད་མ་ངན་གུས་འདུད་གནང་རྒྱུ། སྐུ་
བཞུགས་གནང་རགོས་གནངོས།  
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ད་ེནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་ ༥༦ པ་སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༥༦ 

གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
 

སནོ་གླངེ་། 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༩།༡༦།༨།༥༣ པ་
དང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པ་ལྟར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་
ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ དགོངས་དོན་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པས་བདོ་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ གཙོས་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་མཇུག་སོང་ཕག་བསར་ཇྱི་ཞུས་
དང་འབེལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ གཙོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་གྱི་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ འཁོད་པ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་
ཐགོ་བག་ོགླེང་ཟྱིན་པས་མཇུག་སོང་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 
༡ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་

པའྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ གཙོས་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སངོ་ཕག་བསར་ཇྱི་ཞུས་
ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་དང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོའ་ིརྱིས་སྙན་ཁག་བཅས་པར་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞུ་སོར་རུ་ང་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་ཁུར་བསེད་གང་ལེགས་གནང་འདུག་པར་ལེགས་སོའ་ིབསགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ། 

༢ སྙན་ཐ་ོནང་འཁདོ་རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་ཁག་དང་། དགོས་འདྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་
ཁག་བཅས་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

༣ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ གཙོས་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐ་ོབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ཐོག་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༤༦ པ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པ་ནང་གསལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་རྱིས་གཙང་དགོས་རྱིགས་འཛིན་སོང་བཀའ་
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ཤག་གྱིས་མཇུག་སངོ་ཕག་བསར་གྱིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་བཅས་འཁདོ་པའྱི་སྙན་ཐ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ 
པའྱི་ཟླ་མཇུག་ནང་ཚུད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་ཆོད་དུ། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ལ།། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༦ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིར་
དགངོས་འཆར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚར་རན་དུས་གཅྱིག་བཤད་བསད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོང་བར་དགོངས་འགལ་མེད་
པར་ཞུ། གོང་དུ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་དགོས་དན་སོང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་
བ་དརེ་འཕསོ་ནས་བཤད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་དུས། དང་པ་ོཆ་ཤས་བླང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ།  

ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོའ་ི ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་ས་ེཚན་ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་གཙང་ཁ་ེདང་། ད་ེབཞྱིན་ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་ཁངོས་ལ། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་ཕྲུག་
ཁྱྱིམ་ས་ེནས་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༌༠༠ ལྷག་ཙམ་གསུངས་སངོ་། ད་ེརདེ་མྱི་འདུག སོར་ས་ཡ་ ༢༣༌༠༠ རདེ་འདུག དའེང་འཁྲུག་
གཞྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག དེའང་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ། 
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སོར་ ༢༣,༩༤༧,༥༩༩༌༦༡ རེད་འདུག ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་ས་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། སོན་
མ་ཡང་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེས་དངུལ་འབུལ་དགོས་པ་འདྱི་བར་སྐབས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྙན་ཐ་ོ
རྱིམ་པར་བལྟས་ནས་གཞུང་ལ་ཡོང་འབབ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རང་སོང་སེ་ཚན་ཁག་གྱིས་སོ་སོས་རོགས་དངུལ་འཐབ་རོད་
བྱས་པ་ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ ང་རང་ཚོར་ཚུར་འཕྱི་རྒྱུ་བཞག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སངས་འདྱི་ལོ་
ལྔའྱི་སོན་ནས་མེད་པ་བཟོས་ཚར་བ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མདང་དགོང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་མ་
དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༠༌༠༠ ལྷག་ཙམ་གསོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགསོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ཧ་ཅང་
ཞྱིག་འཕྱི་དགོས་པ་ཆགས་མེད་པ་མཁྱེན་ནས་བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་གོས་ཆདོ་བསམས་ནས། སོན་མ་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རེད། གོས་ཆོད་ཁྱེར་ནས་ལོ་ལྔའྱི་སོན་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་ལྷག་བསད་པ་ད་ེལ་ོལྔའྱི་སོན་དུ་ལྷག་བསད་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན་གནས་སངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་ཆག་ཡང་གནང་
ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་འདྱིས་མཁྱནེ་གྱི་རདེ། གོས་ཚོགས་སྐབས་ ༡༦ པས་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་མཁྱནེ་གྱི་རདེ། བོད་ཀྱི་
དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་ཆག་ཡང་བྱེད་སངས་དེའང་རྒྱ་གར་སྱིད་འཛིན་གྱི་བཀའ་ཡྱིག་ཡོད་ཟེར་ནས། དོན་དག་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་གློག་འཕྱིན་གྱི་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་ལ་གཞྱི་ར་བཞག་ནས་ཆག་ཡང་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེའྱི་གནས་བབས་
འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ལོ་ལྔ་སོན་ནས་བསགས་པ་ཞྱིག་རེད། དེའང་ཁོ་རང་ཚོས་ཐབས་
འཚོལ་བྱས་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འདྱི་ང་ཚོས་འཕྱི་བསད་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཡོང་བ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་དངོས་སུ་རག་རྒྱུ་ཡོད་དམ་
མེད་ངསེ་པར་དུ་གཟྱིགས་དགསོ་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་སྙན་ཐ་ོའདྱི་གནང་བ་རདེ། གོང་དུ་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་གྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱི་ག་ེགཅྱིག་བཏང་ནས་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ག་ར་ེཆགས་འདུག གལ་
ཏ་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ ཤྱིག་འདུག་ན། རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པས་གོས་ཚགོས་ནས་ཆག་ཡང་ཞུས་
ན་ལམ་ཁ་ཡདོ་རདེ་དན་གྱི་འདུག ད་ེགསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  

ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་གངས་ཅན་བད་ེརའྱི་གནས་སངས་དའེང་ཁྲྱིམས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་སངས་ཡོད་སྱིད་
པ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེའང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ་གྱིས་འཇ་ོཁལེ་གངས་ཅན་བད་ེར་དང་བདོ་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་ས་ེགཉྱིས་ནས་ས་
མའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གྱི་འཕོས་རདེ་གསུངས་པ་རེད། དརེ་བརྟེན་ད་ེགཉྱིས་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་
པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་མ་དེར་སེང་ལོར་གྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་
བཞག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སནོ་མའྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་གསལ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་སྙན་
ཐོའ་ིནང་དུའང་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱི་དུས་བཀག་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
པའྱི་ཟླ་མཇུག་བར་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོསྐབས་ ༡༦ པས་སྐབས་ ༡༧ པ་ལ་རྱིས་སོད་བྱེད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་
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ངསེ་པར་དུ་འདྱིའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་ལན་གང་འད་ཞྱིག་འབྱརོ་གྱི་འདུག 
དརེ་བལྟས་ནས་ད་དུང་ལན་གསལ་པ་ོའད་པ་ོཞྱིག་མ་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་དེའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྱིས་ད་ེགཙང་མ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་
འདྱི་རྒྱུད་སདོ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་རདེ་དན་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་
ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བདུན་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཨྱིན་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་བ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སེང་
ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབུལ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞོན་མཆགོ  

 

ཚགོས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕལ་ཆེར་འདས་པའྱི་སྐབས་ ༡༤ ནས་ཕབ་སྒྱུར་གནང་ནས་འབེལ་ཡོད་གནང་སར་ཕུལ། 
སྐབས་ ༡༤ དང་སྐབས་ ༡༥ ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་ས།ེ ད་ེནས་སྐབས་ ༡༦ ལ་ཕྱི་ནས་ངསེ་པར་
དུ་ཨྱིན་ཡྱིག་སྒྱུར་མཁན་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། ང་ཚའོྱི་འབལེ་ཡདོ་ལས་བྱདེ་ཀྱིས་གནང་ནས། ན་ནྱིང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་
མང་པ་ོཞྱིག་བལྟས་ནས། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐ་སྙད་མ་གཏགོས་གཞན་དག་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ལྟ་དགསོ་ཀྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་
བྱས་ནས། ཐ་སྙད་དེའང་ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་གྱི་ར་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་
གཟྱིགས་ནས། ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོག་རེའྱི་
སངེ་ལ་འཇགོ་གྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བརྒྱད་པ། ལས་དནོ་འཕ་ོསངོ་དགསོ་རྱིགས། སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས།  



225 
 

སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གངོ་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། མྱི་ཆུང་
ཆུང་ལ་ོཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་ཚོགས་འདུ་གོལ་ཁར་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་སབས་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག་སེ། ང་ཚ་ོསྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་དང་ ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། ལས་དནོ་འཕ་ོསོང་ལྷག་ཡོད་ན་གསུང་རྒྱུ་
རེད།༽ སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་གཉྱིས་འཕ་ོལ་ཉ་ེབའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་འཕ་ོསོང་གཅྱིག་ག་ར་ེལྷག་
བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་སོམ་གཞྱི་ལྡན་ཐོབ་གཏན་འབེབས་ཀྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། 
༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འཕ་ོསངོ་།༽ ད་ེབཞྱིན་སྱིད་སངོ་གྱི་མཚན་འདྱི་ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་དནོ་འཕ་ོསངོ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ས་མ་ད་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་བསན་
པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག  

 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སངས་འཛནི་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབལེ་བ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 

 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་བླ་བང་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་ནས་ཡར་ལངས་པའྱི་མྱི་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་བོད་ནས་ཡོང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོ་
ནས་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་བྱས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་བཀའ་བློན་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ནས། ལོ་ ༢༩ རྱིང་འདྱིར་བསད་ཡོད། 
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བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་བདེ་འཇགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། རྒྱ་ནག་གྱི་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འཛུལ་ཡོད་པའྱི་
སྐརོ་གསུངས་སངོ་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་ཁ་ོརང་ལ་པར་དང་མྱིང་འདནོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ངསེ་པར་དུ་གོས་ཚགོས་ཀྱི་
གསལོ་ཅོག་ཐགོ་འབུལ་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལན་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཁྱནོ་
ནས་བསོན་མ་སོང་། ང་ལོ་ ༢༩ གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་པ་དང་མཐའ་མར་འཁྱོལ་བའྱི་དུས་སྐབས་འདྱི་ལའང་འཐུས་ཤོར་
ཕྱིན་པའྱི་མྱིང་ད་ེའཁྱེར་འདོད་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྐད་ཆ་ད་ེཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་ནའང་འད་
འདུག ཡང་ན་གཞན་དག་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡདོ་ནའང་བྱདེ་རགོས་བྱསོ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བླ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་གཞུང་འབལེ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ནང་དུ་ཇ་ེཨམེ་མུ་ཁྱི་ (J.M 

Mukhi) མཆོག་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁ་སང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ནས་སོར་ 
༧,༥༠,༠༠༠ ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཆ་ཚང་དང་པ་ོདང་གཞག་བྱས་ནས་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ཉེ་ཆར་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ལ་ཕག་ཡྱིག་ཕུལ་ནས། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་
བསུབ་ཟརེ་ནའང་རདེ། འབུལ་བསད་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཆདེ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འཚགོས་བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེདུས་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་དུས། ཁ་ོརང་ཚོས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུ་བྱུང་མེད་
པ་དང་། བསར་དུ་འགན་ལྷན་ཚགོས་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་འབལེ་བ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་འདུག ད་ེས་
སོར་ ༧,༥༠,༠༠༠ གཅྱིག་རྱིས་བསུབ་ཟྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཏོམ་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དངོས་
གནས་བྱས་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་བར་དུ་རྱིས་བསུབ་གནང་ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཕག་ཡྱིག་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་
ཐབེས་རས་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབཀོད་འདུག་ཞུས་ན། རྒྱུ་མཚན་གཙོབ་ོདེ། ད་ེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་ཀྱི་ཐབེས་ར་
དབར་ལ་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་དངུལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེབོད་ཀྱི་ཐེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་བྱེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞསེ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་དངུལ་ཐད་ཀར་བཞསེ་རྒྱུའྱི་ (Direct Funding) འབད་བརནོ་
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གནང་འདུག ཁ་སང་བོད་ཀྱི་འབེལ་མཐུད་པ་མཉམ་དུ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་། ཁྱེད་
རང་ཚསོ་ད་ེའད་བཤད་སོང་། སོན་མ་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ཁས་ལེན་དང་འགལ་ཟླ་ཕྱིན་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་རྱིས་བསུབ་གཏང་
རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་འདུག ང་ཚསོ་ལན་ག་ར་ེཕུལ་ཡོད་ཅ་ེན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་ཐད་ཀར་རག་རྒྱུ་
འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་རེད། དངུལ་ཐད་ཀར་རག་པ་དེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚགས་
ཚུད་པ་ོཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་དངུལ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལར་ནས་དངུལ་ཐད་ཀར་རག་པ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ས་ོསོའ་ིརྐང་པའྱི་སང་ལ་ལང་
ཐུབ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ཚོས་ཞུས་པ་རེད། དངུལ་གཞན་དག་ག་ཚོད་རག་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་ (Tibet Fund) བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་འགལེ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁོང་རྣམ་པས་ཚགོས་འདུ་
གཉྱིས་པ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་རྱིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ཐག་ཆོད་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ཁ་སང་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བློན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་
རསེ་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚགོས་འདུ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་ར་ེབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཁངོ་རྣམ་
པ་མཉམ་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་འདོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཐད་ཀར་རག་རྒྱུ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་ལངས་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ཡྱིན་ཙང་། དརེ་
ང་ཚསོ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་དངུལ་ཐད་ཀར་རག་རྒྱུ་དརེ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། ཆ་ཚང་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་བརྒྱུད་ནས་རག་རྒྱུ་འདྱི་
བཟ་ོཐུབ་པ་མྱི་འདུག ང་ཚསོ་ལངས་ཕོགས་ད་ེའད་ཞྱིག་བླངས་ཡོད་ཅསེ་གོས་ཚགོས་ལ་སྙན་སངེ ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལར་ནས་ཕྱི་
ཟླ་ ༥ གོས་ཚོགས་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  དེ་རྱིང་འདྱིར ་
ཉྱི་མ་མཐའ་མ་ཡྱིན་ཙང་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོགཉྱིས་ནས་སངས་འཛནི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། རྣམ་པ་ཚང་མས་ཆ་ཤས་
ཡག་པ་ོཞ་ེདག་ལེན་གནང་སོང་། གོས་ཚོགས་ར་ེར་ེའཚོགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་གས་ོཡག་པ་ོཞ་ེདག་ཐེབས་ཀྱི་འདུག 
མྱི་ཚ་ེའདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་དང་དབང་གྱིས་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱ་རྒྱུ་ཁལེ་བ་རེད། ལ་ོ ༡༠ རྱིང་ང་རང་ཐོག་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕག་རོགས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསོམས་དང་། གང་ཅྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཞུས་པ་རེད། མྱི་མང་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
རྣམ་པ་ཚོས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བ་དེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་། རྣམ་པ་ཚ་ོསོ་སོའ་ིས་ཆ་ལ་ཕེབས་
པའྱེི་སྐབས་སུ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མ་ཡོང་བ་དང་། སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས་འབྱོར་བའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཉྱིན་འགའ་ཤས་སནོ་ལ་ཞུས་པ་ད་ེདང་། ཁ་སང་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ད་ེ
རདེ། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ནས་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཚགོས་ཆུང་ལ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ས་ནས་དངུལ་གྱི་འབེལ་བ་བྱུང་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནད་དོན་ད་ེརེད། ཡར་ལངས་སོད་མཁན་འདྱིས་ད་ེ
དུས་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཞུས་ཡོད། དཔང་རྟགས་ཡོད་ལ་ཐ་ོགཞུང་ཡང་ཡོད་ཞུས་པ་ད་ེརདེ། འདྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབས་ཧ་ག་ོཔའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རདེ། ངས་ཞུས་པ་འདྱི། འཛནི་སངོ་གྱི་ངསོ་ནས་གནད་དནོ་འདྱི་
མཁྱེན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ག་ར་ེཆགས་སོང་ཞེས་ཞུས་པ་ད་ེརེད། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་
སྐབས་ད་ེདུས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་ཞུས་པ་ད་ེརེད། ཧ་མ་གོ་པ་ད་ེམེད་པ་དང་
མྱིན་པ་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་བད་ེསྲུང་དང་འབེལ་ནས་
གང་ཡང་ཞུས་མེད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། འདྱིར་མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དརེ་ཚགོས་གཙསོ་བདག་པ་ོ
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དེར་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཤད་བསད་པ་འདྱི་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་རདེ་དམ། ལས་རྱིམ་ག་རའེྱི་འོག་
ནས་ཆ་རནེ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་
ཁུངས་སེལ་མ་ཐུབ་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། གཞྱི་ནས་བཤད་དུ་བཅུག་ན་ང་ཚསོ་གསོ་ཚོགས་འག་ོནས་འཚགོས་རྒྱུ་རདེ་དམ་ག་ར་ེརདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བསར་དུ་བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་བྱས། དཔང་རྟགས་ཁུངས་སེལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་རོགས་
གནང་། ད་ེནས་ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཞུ་ཁག་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
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ཚགོས་དྲུང་ཚ་ེདབང་དངསོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ ཤོག་ཁག་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཨང་། མཚན། དགངོས་ཞུའྱི་ཚསེ་དང་། རྒྱུ་མཚན།  
༡ 
 
༢ 
 
༣ 
 
༤ 
 
༥ 
 
༦ 
༧ 
༨ 

སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས། 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 

མཆོད་འབུལ་ཆེད་ཚེས ་ ༢༣  ཉྱིན་གྱི ་ས ་དོའ ་ིཚོགས་དུས་ ༢ 
དགངོས་ཞུ། 
སྨན་པས་དུས་ཚོད་གནང་བ་བཞྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་རྒྱབ་ཚོགས་
ཐངེས་རྱིང་དགངོས་ཞུ། 
ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་གྱིས་རེན་པས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་རྒྱབ་ཀྱི་
ཚགོས་ཐངེས་དགོངས་ཞུ། 
སྐུ་གཟུགས་བད་ེམྱིན་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ དང་ ༢༧ ཉྱིན་གངས་ ༢ 
རྱིང་དགངོས་ཞུ། 
ལས་དོན་གལ་གནད་རེན་པས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ནས་གོས་ཚོགས་མ་
གོལ་བར་དགོངས་ཞུ། 
ཕྱི་ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གོས་ཚོགས་སུ་བཅར་ཐུབ་མྱིན་གྱི་དགངོས་ཞུ། 
ཕྱི་ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གོས་ཚོགས་སུ་བཅར་ཐུབ་མྱིན་གྱི་དགངོས་ཞུ། 
ལས་དནོ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་དགོངས་ཞུ། 

 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཞུ་སྙན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཅུ་པ། ཚགོས་གཙསོ་མཇུག་བསམོས་གཏམ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་མཇུག་བསམོས་གཏམ་བཤད། 
༄༅། །དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ཚང་མ་ལ་ཞུ་རྒྱུར་ད་རེས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ཐོག་གཞུང་
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འབེལ་མ་ངན་རེས་དན་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གངས་ ༡༨ ཙམ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གངས་ ༡ བཞག་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་གོས་ཆོད་གངས་ ༡ བཞག་ཡོད་པ་རདེ། གོས་འཆར་གངས་ ༣ བྱུང་
བ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་བྱུང་བ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་
རྱིམ་བཞྱི་ད་ེདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ།ོ བསར་བཅོས་སོན་རྱིས་གཏངོ་ལེན་དང་། ད་ེནས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལོའ་ིགཏོང་ལེན་བཅས་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགཅྱིག གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་
བཞྱི། སྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་གསལ་བཤད་གཅྱིག ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ། 

དེ་རྱིང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུ་དེ་བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༤༠ 
དགོངས་དོན་ལྟར་ནད་ཡམས་ཀྱི་རེན་པས་འཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཚོགས་འདུ་ཕར་འགང་བྱས་པ་ད་ེབཅའ་
ཁྲྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦ པ་དང་། བཅའ་ཁྲྱིམས་དནོ་ཚན་ ༤༩ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༢ པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་ཕར་འགང་བྱས་
བཞག་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སྱི་མང་གཏུག་བཤེར་དང་འབལེ་བའྱི་དོན་ཚན་ ༦༩ ༼ཏ་པ།༽ ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་
ཡྱིན་ཙང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་སྱི་འཐུས་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ལས་ལྷག་གྱིས་ཚོར་སང་གང་ཡོད་པ་ད་ེམཁྱེན་པ་
གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་རསེ་ཀྱི་གོས་ཚགོས་འདྱི་ཚགོས་གཙའོྱི་ངསོ་ནས་ཚོར་སང་ཟེར་ནའང་རདེ། མཐངོ་སང་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། དེའྱི་སནོ་ལའང་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ས་ེཁྲྱིད་ནས་
འག་ོདགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཀང་། ང་ཚའོྱི་གོས་ཚགོས་འདྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ད་ེའདས་གསོ་ཚོགས་ས་ེཁྲྱིད་ནས་
འག་ོབ་འད་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སོང་། ད་ེམག་ོམཇུག་ལོག་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀྲུག་
རནེ་བཟསོ་སདོ་མཁན་གྱི་རསེ་སུ་འབངས་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འདྱིའྱི་ནང་གླེང་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་
ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་མེད་པ་བྱས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་རྣམ་དཔྱོད་གང་འད་ཞྱིག་གདོན་རྒྱུ་འདུག ང་
རང་ཚོས་རལ་གང་འད་གདོན་རྒྱུ་འདུག སྱི་པའྱི་དོན་དུ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག ད་ེའད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། 
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་རེས་གོས་ཚོགས་འདྱི་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་མ་གོལ་བར་དུ། ཏོག་
དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སོན་འགོག་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོཞེ་དག་གནང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརྙན་ཚན་པས་ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
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རེད། གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་
པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་གོས་
ཚོགས་ག་དུས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་དབུས་པའྱི་ལས་བྱེད་ད་ེཚ་ོདུས་ཚོད་ཐོལ་པ་
བཞུགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ལས་ཁུངས་གལོ་བའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ཕབེས་ཆགོ་གྱི་མེད་པ་རདེ། ཕྱི་པ་ོབཞུགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཡང་བསར་གོས་ཚགོས་འཕར་མ་ཞྱིག་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དེར་བརྟནེ་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་བསམ་བློའ་ིནང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༥ བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན། ཚང་མ་དའེྱི་
སྐབས་སུ་ཕབེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་། ཡྱིད་ཆསེ་ཞུའྱི་ཡོད།  

མཐའ་དོན་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚ་ེཁྲྱི་ལོར་བརྟན་པ་དང་། བོད་དོན་
བདནེ་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་བཅུ་པ་གོལ་པ་ཡྱིན། 


