རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ གྩི་
རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་གསལ་བཤད།
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དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག།
སྩི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླཝ ༥ པ།
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May 2021

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ གྩི་ དཔལ་འབོར།
ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གྩི་
ཕྩིར་ཚོང་།

རང་སའྩི་མ་ར་གཞྩི་
བརྩུགས་
མྩི་མང་ མ་ར་གཞྩི་
བརྩུགས

མཁོ་འདོད་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་
༡༩༩,༦༥༤.༦༥༩

ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་
གྩི་ནང་འདྲེན།

རང་སའྩི་ཉོ་སོད།
མྩི་མང་ཉོ་སོད་

སོ་ནམ་དང་ སོ་ནོར་ ནགས་
ཚལ།

ཞབས་ཏོག

མཁོ་སོད དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་
༡༩༩,༦༥༩.༦༥༩

ས་གཏར་དང་གཏྲེར་ཁ
བཟོ་གྲྭ།

གོག་མྲེ་དང་ ཆུ།
བཟོ་བསྐྲུན།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ གྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་ འཆར་དངུལ།
འཆར་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས་
འབྱུང་ཁུངས་གཞན

གནང་སྩིན

ཐོན་ཁུངས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་
༥༦,༧༦༥.༨༥༢

ཁྲལ་གྩི་འོང་འབབ

ཁྲལ་མྲེན

ཟད་འགོ་གཏང་ས་

གསར་སྒྲབ་ཟད་འགོ་

ཟད་འགོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ ༧༣,༩༡༩.༣༣༥

རྒྱུན་སྐྱོང་ ཟད་འགོ་གཙོ་བོ

སྐྱྩིན་ཚབ་ཟད་འགོ

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་གྩི་གསལ་བཤད།
སྩི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྩི་ཟླ་ ༥ པའྩི་ཚེས་ ༢༨ ལུ།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན་མཆོག་དང་ ཆྲེད་བསོད་ཅན་གྩི་འཐུས་མྩི་ཡོངས་ལུ།
ད་རྩིས་ རང་ཟླ་ ༤ པའྩི་ ཚེས་ ༡༧ གཟའ་སྐར་འཕོད་སོར་དགྲེ་བའྩི་ ཉྩིནམ་འདྩི་ཁར་ ང་གྩིས་ འབྲུག་གཞུང་གྩི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༡༢༢ ཀྩི་ ལོ་བསར་འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་འདྩི་ དབུ་འཕང་མཐོ་བའྩི་ ལྷ་མྩི་སྲྩིད་སྲེའྩི་ ཚོགས་ཁང་ཆྲེན་མོ་ འདྩི་ནང་ལུ་ ཕུལ་ནྩི་གྩི་ གོ་སྐབས་
གནང་མྩི་འདྩི་ལུ་ བཀྲྩིན་ཆྲེ་ཟྲེར་ ཞུ་ནྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩི་ལོ ༢༠༢༡-༢༢ གྩི་ འཆར་དངུལ་འདྩི་ཡང་ གཙོ་བོ་རང་ གཞྩི་བརྟྲེན་ས་འདྩི་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྩི་ འཕལ་གྩི་ གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏྲེ་འབད་ མྩིའྩི་ཚེ་སྲོག་ཉྲེན་སྲུང་དང་ འཚོ་བའྩི་གནས་བསངས་ མ་ཉམས་པར་ བཞག་ནྩི་ལུ་
དམྩིགས་ཏྲེ་ བརམས་ཡོདཔ་ཨྩིན།

ཀ. ངོ་སོད།
༡.

ང་བཅས་ར་ ག་ར་གྩིས་མཁྱྲེན་དོ་བཟུམ་སྲེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་འདྩི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྩི་གདུག་
རྩུབ་འདྩི་ འོང་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ འཆར་ལོ་གཉྩིས་པ་ཨྩིན། འདྩི་བཟུམ་སྲེ་ ནད་ཡམས་འདྩི་གྩིས་ ང་བཅས་རའྩི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མྩི་མང་
གསོ་བའྩི་འཕོད་བསྲེན་ལུ་ གདོང་ལན་བྱུངམ་མ་ཚད་ དཔལ་འབོར་ལུ་ཡང་ ཉམས་རྒུད་སོམ་སྲེ་ར་ ཕོག་མྩི་དང་ མྩི་སྲེ་ནང་ལུ་
ཚོང་གྩི་གོ་སྐབས་དང་ ལཱ་གཡོག་གྩི་གོ་སྐབས་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཐོ་ཕོག་སྲེ་ཡོད།

༢.

རྒྱུ་མཚན་འདྩི་ལུ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ ནད་ཡམས་ཀྩི་ གདུག་རྩུབ་ཀྩི་ གདོང་ལན་འཆར་གཞྩི་དང་ལམ་སོན་ཚུ་ བརམས་ཐོག་ལས་ མྩིའྩི་ཚེ་
སྲོག་དང་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕྲེལ་ དྲེ་ལས་ མྩི་སྲེ་བཙན་ཐབས་ལུ་ འདས་པའྩི་རྩིས་ལོ་ལས་ འགོ་བཟུང་སྲེ་ གཞུང་གྩིས་ གསར་
སྒྲུབ་ཀྩི་འཆར་དངུལ་ ཡར་སྲེང་འབད་དྲེ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.

ང་བཅས་རའྩི་ དྩིན་ཅན་གྩི་ཕམ་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེའྩི་ བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་དང་འཁྲྩིལ་ འདས་པའྩི་ལོ་གཅྩིག་ནང་
ལུ་ མྩིའྩི་ཚེ་སྲོག་ ཉྲེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྲེ་ བཞག་ནྩི་དང་ དཔལ་འབོར་ལྷན་ཐབས་འབད་ནྩི་ལུ་ ཐབས་ཤྲེས་དང་ སྲྩིད་བྱུས་ཚུ་
མང་རབས་ཅྩིག་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མྩི་དབང་མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མྩི་སྲེར་གྩི་ མཐའ་དོན་ལུ་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྩི་ ཉྲེན་འཚུབས་ཅན་གྩི་ ས་སོ་ནང་ལས་ཕར་ ནད་ཡམས་བཀག་དམ་གྩི་ ཕག་ལཱ་ཚུ་ མཛད་དང་མཛད་བཞྩིན་པར་ ཡོདཔ་
ཨྩིན།

༤.

འདས་པའྩི་ལོ་གཅྩིག་ ལྷག་ཙམ་ཅྩིག་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཕག་ལས་བཅད་པའྩི་ ཚོང་པ་དང་ མྩི་སྲེར་ལུ་ ཚོང་ སོ་བསམས་བཞག་དགོཔ་
དང་ གཡོག་བང་བའྩི་ དཀའ་ངལ་ཐོན་ སོད་པའྩི་ ནམ་དུས་ལུ་ ང་བཅས་རའྩི་ བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྩི་རྣམ་སྤྲུལ་ མྩི་དབང་
མངའ་ཞབས་མཆོག་གྩིས་ མགོན་སྐྱབས་ཀྩི་སྐྱྩིད་སྡུག་ཚུ་ གནང་ཐོག་ལས་ ཉྲེན་སྐྱོབ་ མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༥.

འདྩི་བཟུམ་སྲེ་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་གྩི་ འབྱུང་རྩིམ་གྩི་ ཆ་ཤས་བཟུམ་ཅྩིག་སྲེ་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་རྩིས་དང་
དངུལ་འབྲེལ་གྩི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ བརམས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ཡང་ དཔལ་འབོར་གྩི་ལས་སྲེ་ མང་
ཤོས་ཅྩིག་ནང་རང་ ཁྲེ་ཕན་སོམ་སྲེ་ར་ བྱུང་སྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩིས་ཡང་མ་ཚད་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ དཔལ་འབོར་འབྱུང་རྩིམ་
1

འཆར་གཞྩི་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༠༠༠ བཏང་ཐོག་ལས་ སོ་ནམ་དང་ བལྟ་བཤལ་ ལཱ་གཡོག་ལས་སྲེ་ཚུ་ནང་
ལས་ཕར་ ཁྲེ་ཕན་ རྒྱ་ཆྲེ་ཏོག་ཏོ་ ཐོན་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༦.

ནད་ཡམས་ཀྩི་ཁྱབ་སྲེལ་ འགོ་ཐངས་ལུ་བལྟ་སྲེ་ ནད་ཡམས་འདྩི་ ནམ་ཞྩི་འགོ་འོང་ག་གྩི་ ཕོག་ཚོད་ མ་མཐོང་བ་ལས་བརྟྲེན་ རྩིས་
ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་གྩི་ གཞྩི་ར་ ངོ་མ་ར་ མྩིའྩི་ཚེ་སྲོག་ཉྲེན་སྲུང་དང་ འཚོ་རྟྲེན་ཡུན་བརྟན་སྲེ་ བཞག་ནྩི་ལུ་ གཙོ་
བོར་བཏོན་ཏྲེ་ བརམས་ཡོདཔ་དང་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ཡང་ མང་ཆྲེཝ་ཅྩིག་ མྩི་སྲེའྩི་ལས་སྲེ་དང་ ཐོན་ཤུགས་ཅན་གྩི་ ལས་སྲེ་ཚུ་
ནང་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༧.

འདས་པའྩི་ལོ་གཅྩིག་ ལྷག་ཙམ་ཅྩིག་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྩི་ གདོང་ལན་གོ་བུར་ འཆར་གཞྩི་དྲེ་ཚུ་ བསར་སོད་འབདཝ་ད་ཆ་ ང་
བཅས་ར་ གཞུང་སྐྱོང་གྩི་ནང་ལུ་ མྩི་སྲེའྩི་ཞབས་ཏོག་ ཕུལ་ནྩི་གྩི་ནང་ལུ་ ལྲེགས་བཅོས་བཟོ་དགོ་པའྩི་ ཉམས་མོང་ཚུ་ཡང་ ལྲེ་ཤ་
ར་ ཐོབ་ཅྩིས་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི་ཨྩིན། དཔྲེ་འབད་བ་ཅྩིན་ མྩི་དམངས་དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ གོག་རྩིག་གྩི་ཐོག་ལས་ ལྲེགས་སྒྱུར་
བཟོ་མྩི་དང་ མྩི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་ལམ་ལུགས་ ལྲེགས་སྒྱུར་བཟོ་མྩི་དང་ དགོས་མཁོ་ཆྲེ་བའྩི་ མྩི་སྲེའྩི་ཞབས་ཏོག་ མང་ཆྲེ་ཤོས་ཅྩིག་
དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅྩིག་ནང་ལུ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་མྩི་ཚུ་ཨྩིན།

༨.

གོང་གྩི་ གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ དུས་ཅྩི་ འཆར་ལོ་
༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་གྩི་ གཞྩི་དོན་འདྩི་ཡང་ དཔལ་
འབོར་ར་བརྟན་ ཡུན་བརྟན་ གནས་ཐབས་དང་ བསྐྱར་གསོ་བཙན་ཐབས་ཟྲེར་མྩི་ལུ་ གཞྩི་བརྟྲེན་ཐོག་ གཞུང་གྩིས་ དངུལ་འབྲེལ་
དར་ཁྱབ་སྲྩིད་བྱུས་ཐོག་ དམྩིགས་གཏད་ལྔ་ལུ་ གཞྩིར་བཞག་སྲེ་ འཆར་དངུལ་འདྩི་ བརམས་ཡོདཔ་ཨྩིན། དམྩིགས་གཏད་འདྩི་ཚུ་
ཡང་:
༡. མྩི་མང་གྩི་ ཡྩིད་ཆྲེས་དང་བོ་གཏད་ མ་ཉམས་པར་བཞག་ནྩི་དང་། ༢. དཔལ་འབོར་གྩི་ལས་སྣ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྲེ་བཞག་ནྩི། ༣.
གསོ་བ་དང་ཤྲེས་རྩིག་ གཞྩི་སྒྱུར་འབད་ནྩི། ༤. འཕྲུལ་རྩིག་དང་ བོ་རྩིག་གོང་འཕྲེལ་གཏང་ནྩི་དང་། ༥. གཞྩི་སྒྱུར་ལུ་ གཙོ་
བོ་བཏོན་ནྩི་ཚུ་ཨྩིན།

༩.

འཆར་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ གཞྩི་ར་འདྩི་ ལོ་ལྔའྩི་འཆར་གཞྩི་ ༡༢ པའྩི་བར་མཚམས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཀྩི་ གྲུབ་འབས་དང་ ནད་
ཡམས་གདོང་ལན་གྩི་ ཉམས་མོང་ལུ་གཞྩི་བརྟྲེན་ཏྲེ་ བརམས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལྷག་པར་དུ་ འཆར་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་
བགོ་བཀྲམ་འདྩི་ཡང་ ལས་སྲེ་ཁག་གྩི་ ལོ་བསར་གྲུབ་འབས་ཆྩིངས་ཡྩིག་གྩི་ ཁ་ཚིག་དང་འཁྲྩིལ་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༡༠.

འཆར་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་འདྩི་ རྒྱལ་རབས་ནང་ གལ་ཆྲེ་བའྩི་ འཆར་ལོ་ཅྩིག་སྲེ་ བརྩི་མཐོང་ བསྐྱྲེད་དགོ་མྩི་འདྩི་
ཡང་ འཆར་དངུལ་གྩི་དམྩིགས་གཏད་ གཙོ་བོ་ཅྩིག་འདྩི་ ང་བཅས་ར་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེའྩི་ཞབས་ལས་ འབྲུག་པའྩི་
མྩི་སྲེར་ཚུ་ལུ་ ཞྩི་གཡོག་དང་ཤྲེས་རྩིག་ གཞྩི་སྒྱུར་འབད་དགོ་པའྩི་ བཀའ་ཤོག་གནང་མྩི་ལུ་
གཞྩི་བརྟྲེན་པ་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་
ཨྩིན།

༡༡.

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ལས་འགོ་བཟུང་སྲེ་ ང་བཅས་ར་ འཆར་གཞྩི་ ༡༢ པའྩི་དམྩིགས་དོན་ཚུ་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏྲེ་ འགྲུབ་
ཐབས་ལུ་ གཞུང་གྩིས་ འཆར་གཞྩི་དང་ ལས་སྣ་ ག་ཅྩིའྩི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ གཞྩི་བརྟྲེན་ས་འདྩི་ གོང་གྩི་གཞྩི་དོན་དང་ དམྩིགས་
གཏད་ཚུ་ལུ་ གཞྩི་བཞག་སྲེ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ནྩི་ཨྩིན།
2

༡༢.

འཆར་དངུལ་འདྩི་ནང་ དཔལ་འབོར་གྩི་བཅུད་བསྡུས་དང་ ཁྱབ་ཆྲེ་བའྩི་དངུལ་རྩིས་སྲྩིད་བྱུས་ འཆར་དངུལ་སྲྩིད་བྱུས་ དངུལ་
རྩིས་སྒྲྩིག་བཀོད་བརོད་དོན་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ མྩི་མང་བུ་ལོན་གྩི་གནས་སངས་ དངུལ་རྩིས་
ཉྲེན་ཁ་ དྲེ་ལས་ མྩི་མང་ལས་སྲེའྩི་ གཙུག་སྲེ་ཚུ་གྩི་ དངུལ་འབྲེལ་གནས་སངས་དང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ་གྩི་སྐོར་ལས་ ཚུད་དྲེ་
ཡོད།

༡༣.

འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའྩི་དཔྱད་ཡྩིག་དང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠༢༡ གྩི་ ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་ དཔྱ་བགོའྩི་དཔྱད་ཡྩིག་ དྲེ་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་གྲུབ་པའྩི་ ལོ་བསར་དངུལ་རྩིས་
བརོད་དོན་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་གྩི་ ཆ་འཇོག་གྩི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨྩིན།
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ཁ. རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ གྩི་ དཔལ་འབོར་གྩི་གནས་སངས།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན་
ད་ ང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ གྩི་ དཔལ་འབོར་གྩི་གྲུབ་འབས་སྐོར་ལས་ ཞུ་བ་ཅྩིན།
༡.

རྒྱལ་སྩི་དངུལ་འབྲེལ་མ་དངུལ་གྩི་ ཚོད་རྩིས་དང་འཁྲྩིལ་བ་ཅྩིན་ སྩི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྩིའྩི་དཔལ་འབོར་འདྩི་ ཀླད་ཀོར་འོག་
རྒྱུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༣ གུ གནས་ནྩི་ཨྩིན་པས། འདྩི་བཟུམ་སྲེ་ར་ ཁྱྩིམ་ཚང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་ དཔལ་འབོར་དྲེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༨ དྲེ་ཅྩིག་
མར་ཉམས་ནྩི་ཨྩིན་པའྩི་ ཚོད་རྩིས་འདུག།

༢.

ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྩི་གནས་རྩིམ་ནང་ འགོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་ ཚར་གཉྩིས་རྲེ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ནྩི་དྲེ་
གྩིས་ ནད་ཡམས་ཀྩི་དར་ཁྱབ་ བཀག་ཆ་འབད་ཚུགས་ཏྲེ་ཡོད་རུང་ དཔལ་འབོར་གྩི་ ཡར་འཕར་ལུ་ ཐོ་ཕོག་སྲེ་ར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན།
འདྩི་ཨྩིན་པ་ལས་བརྟྲེན་ གནམ་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱྲེད་ཡོངས་བསོམས་འདྩི་ ཀླད་ཀོར་འོག་རྒྱུ་ བརྒྱ་ཆ༦.༣ གུ་
ཉམས་ཡོད་མྩི་དྲེ་ཡང་ ཞབས་ཏོག་དང་ བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྲེ་ནང་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཉམས་འགོ་བ་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་
ལས་སྲེ་འདྩི་ཚུ་ནང་ལས་ ཐོན་ཁུངས་ཉམས་མྩི་འདྩི་ ཧ་ལམ་ གོག་མྲེ་ལས་སྲེ་གྩིས་ བསུབ་ཚུགས་ཏྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣.

རྒྱལ་སྩི་དང་ ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་གྩི་ཐོན་ཁུངས་ ཉམས་འགོ་མྩི་དང་ བཟོ་བཏོན་དང་ སྐྱྲེལ་འདྲེན་གྩི་གོང་ཚད་
ཡར་སྲེང་འགོ་མྩི་ལས་བརྟྲེན་ ན་ཧྩིང་གྩི་ལོ་ནང་ལུ་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ ཅ་ནམ་གྩི་གོང་ཚད་ ཡར་སྲེང་ ཧ་ལམ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨ གུ་ལུ་ ལྷོད་
དྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༤.

སྩི་ལོ་ ༢༠༢༠ གྩི་ལོ་དྲེ་ནང་འབད་བ་ཅྩིན་ རྒྱལ་སྩིའྩི་ནང་ལུ་ གཡོག་མྲེད་པའྩི་ ཚད་གཞྩི་དྲེ་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༦ གུ་ ཡར་
སྲེང་ཐོན་ཏྲེ་ ཡོདཔ་ཨྩིནམ་ད་ ལྷོ་ཨྲེ་ཤྩི་ཡ་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅྩིན་ གཡོག་མྲེད་པའྩི་ དཀའ་ངལ་གྩི་ ཚད་གཞྩི་དྲེ་ བརྒྱ་ཆ་
༥.༢ ཨྩིན་པས། འདྩི་བཟུམ་སྲེ་ར་ རྒྱལ་སྩིའྩི་གནས་ཚད་དང་འཁྲྩིལ་ཏྲེ་ གནམ་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ང་བཅས་ཀྩི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྩིར་
བཏང་ གཡོག་མྲེད་པའྩི་ཚད་གཞྩི་འདྩི་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ དང་ ན་གཞོན་གཡོག་མྲེད་པའྩི་ ཚད་གཞྩི་འདྩི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢ གུ་ལུ་ ལྷོད་དྲེ་
ཡོདཔ་ཨྩིན།

༥.

ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱྲེད་ཡོངས་བསོམས་ ཉམས་འགོ་མྩི་དང་ ལཱ་གཡོག་མྲེད་པའྩི་ དཀའ་ངལ་ ཡར་སྲེང་འགོ་མྩི་འདྩི་ ང་བཅས་རའྩི་
དཔལ་འབོར་གྩི་གནས་ཚད་ཁར་ ཚ་གང་ཅན་ ཅྩིག་ལུ་ གྱུར་ཏྲེ་ཡོད་རུང་ མྩི་དབང་མངའ་ཞབས་ཀྩི་ མགོན་སྐྱབས་སྐྱྩིད་སྡུག་དང་
དཔལ་འབོར་ལྷན་ཐབས་ འཆར་གཞྩི་ཚུ་གྩིས་ ཁྲེ་ཕན་རྒྱ་ཆྲེ་ཏོག་ཏོ་སྲེ་ར་ བྱུང་སྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༦.

གཞུང་གྩིས་ དཔལ་འབོར་ལྷན་ཐབས་འཆར་གཞྩི་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ བལྟ་བཤལ་མཐུན་རྲེན་ གོང་འཕྲེལ་ནང་ ཧ་ལམ་མྩི་
གངས་༡,༣༣༠ དྲེ་ཅྩིག་དང་ འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྲེ་ཚུ་ནང་ལུ་ མྩི་གངས་ ༩༣༠ ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྩི་ ལཱ་གཡོག་གྩི་གོ་སྐབས་ཚུ་
བྩིན་ཚུགས་ཏྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ང་བཅས་རའྩི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སབས་མ་བདྲེཝ་ འདྩི་བཟུམ་ཅྩིག་
འབྱུངམ་ད་ལུ་ ལྷན་ཐབས་ཀྩི་རྒྱབ་སྐྱོར་ སོམ་ཤོས་ཅྩིག་འདྩི་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེའྩི་ ཐུགས་ཀྩི་དགོངས་བཞྲེད་ལས་
འཁྲུངས་མྩི་ བདྲེ་སྲུང་ལས་རྩིམ་གྩི་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རྩིག་བདྲེ་སྲུངཔ་ སོང་བརྡར་ལས་རྩིམ་གྩིས་འབད་ མྩི་གངས་༧,༩༢༢ ལུ་ སྩིར་
བཏང་ཁྱད་རྩིག་སོང་བརྡར་དང་ མྩི་གངས་ ༣,༩༤༧ ལུ་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའྩི་ ཁྱད་རྩིག་སོང་བརྡར་ཚུ་ གནང་སྲེ་ཡོད།

༧.

ང་བཅས་རའྩི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ན་གཞོན་གཡོག་མྲེད་མྩི་དང་ མཐོ་རྩིམ་ཤྲེས་ཚད་ མཐར་འཁྱོལ་མྩི་ སོག་ཕག་ལས་བཅད་དྲེ་
གནས་སངས་འདྩི་བཟུམ་ཅྩིག་ནང་ལུ་ ག་ཅྩི་འབདན་ན་ མ་ཤྲེས་པར་ སོད་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ བདྲེ་སྲུང་སོང་བརྡར་གྩི་ ལས་རྩིམ་
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འདྩི་གྩིས་འབད་ གནས་སྐབས་ཅྩིག་ རང་སོའྩི་ལོགས་གྲུབ་སོན་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མྩི་སྲེར་ལུ་ ཕག་ཞུ་ནྩི་གྩི་གོ་སྐབས་བཟང་
པོ་ གནང་ཡོད་མྩི་དྲེ་ རྒྱལ་རབས་ནང་ལུ་ཚུད་པའྩི་ མཛད་བ་བཟང་པོ་ཅྩིག་སྲེ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱྲེད་དགོ།

ག. རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ དཔལ་འབོར་གྩི་མཐོང་སྣང་།
༡. ནདཡམས་འདྩི་ཐོན་ཏྲེ་ ལོ་ངོ་གཅྩིག་ལྷག་མྩི་དང་ ཚན་རྩིག་གྩི་ཐོག་ལས་ གདོང་ལན་གྩི་ཐབས་ཤྲེས་ཚུ་བཏོན་ཏྲེ་འབད་རུང་ དཔལ་
འབོར་གོང་འཕྲེལ་འདྩི་ ལྲེགས་སྒྱུར་ཐོན་ནྩིའྩི་ བརྡ་མཚོན་མྲེདཔ་ཨྩིན། འདྩི་ཡང་ ནད་འབུབ་འདྩི་ འགྱུར་ཏྲེ་འགོ་མྩི་དང་ འདྩི་ལས་
བརྟྲེན་ ནད་ཡམས་གདོང་ལན་གྩི་ ལས་རྩིམ་ཚུ་ ཧྲེང་སྐལ་ར་ དམ་དམ་སྲེ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་དགོཔ་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ སྨན་
ཁབ་ཀྩི་ཁྱབ་ཚད་འདྩི་ མགོགས་དགས་སྲེ་ སྲེལ་ཚུགས་པ་ཅྩིན་ དཔལ་འབོར་ལྷན་ཐབས་ལུ་ ཕན་སོམ་སྲེ་ར་ ཐོགས་ཚུགས་པའྩི་ ཤྲེས་རྟོག་
འབྱུང་སྲེ་འདུག།
༢. རྒྱལ་སྩི་དངུལ་འབྲེལ་མ་དངུལ་གྩི་ ཚོད་རྩིས་དང་འཁྲྩིལཝ་ད་ དབྩིན་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ འཛམ་གྩིང་ནང་ལུ་ ཀོ་ཝྩིཌ་སྨན་ཁབ་ཀྩི་ཁྱབ་
ཚད་ ཡར་སྲེང་འགོ་ནྩི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལྷན་ཐབས་ཀྩི་ ཐབས་ཤྲེས་ཚུ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་པ་ཅྩིན་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ རྒྱལ་སྩིའྩི་དཔལ་འབོར་
ཡར་འཕར་འདྩི་ སྔར་ཤུལ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦ ལུ་ ལྷོད་ནྩི་ཨྩིན་པས། འདྩི་བཟུམ་སྲེ་ར་ དབྩིན་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་ དཔལ་
འབོར་གྩི་ ཡར་འཕར་འདྩི་ བརྒྱ་ཆ་༡༢.༥ གུ་ ལྷོད་ནྩིའྩི་ཚོད་རྩིས་འདུག།
༣. འདྩི་བཟུམ་སྲེ་ ང་བཅས་རའྩི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅྩིན་ སྨན་ཁབ་ཀྩི་ཁྱབ་ཚད་དང་ གཞུང་གྩི་ འཆར་དངུལ་ཡར་སྲེང་གྩི་ སྲྩིད་
བྱུས་ཚུ་ལས་བརྟྲེན་ གནམ་ལོ་ ༢༠༢༡ གྩི་ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱྲེད་ཡོངས་བསོམས་འདྩི་ བརྒྱ་ཆ་༤.༢ གུ་ བཀལ་ཚུགས་པའྩི་ ཚོད་
རྩིས་ཡོདཔ་དང། སྩིར་བཏང་ལུ་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩིས་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱྲེད་ཡོངསབསོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༤ དང་ གཞུང་གྩི་ གསར་
སྒྲུབ་ཟད་འགོ་ལས་བརྟྲེན་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱྲེད་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༦ གྩི་ ཁྲེ་ཕན་འབྱུང་ཚུགས་ནྩི་ཨྩིན།
༤. གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐབས་ཤྲེས་དང་ཐབས་ལམ་ སྲྩིད་བྱུས་ཚུ་ག་ར་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕྲེལ་འདྩི་ སྔར་
བ་ལྷགཔ་སྲེ་ བཙན་ཏོག་ཏོ་ སྒྲྩིང་སྒྲྩིང་དང་ ར་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དམྩིགས་གཏད་བསྐྱྲེད་ནྩི་དང་ གོང་འཕྲེལ་འད་མཉམ་གཏང་
ཐོག་ དཔལ་འབོར་འདྩི་ སྔར་ཤུལ་ལུ་བཀལ་ནྩི་ཨྩིན།

5

ང. ཀོ་ཝྩིཌ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གདོང་ལན།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝྩིཌ་གྩི་གདོང་ལན་ལུ་ མྩིའྩི་ཚེ་སྲོག་ཉྲེན་སྲུང་ འབད་དགོཔ་ ཁག་ཆྲེ་བའྩི་ཁར་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕྲེལ་
ཉམས་འགོ་མྩི་འདྩི་ བསྐྱར་གསོ་དང་ལྷན་ཐབས་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ གནས་སྐབས་དང་ཐབས་རྩིག་ གསརཔ་བཏོན་དགོཔ་འདྩི་ ག་ནྩི་བ་གལ་
ཆྲེཝ་ ཐོན་ཏྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་ཨྩིན་པ་ལས་བརྟྲེན་ འདས་པའྩི་ལོ་གཅྩིག་ ལྷག་ཙམ་ཅྩིག་ནང་ལུ་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེའྩི་
བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་དང་འཁྲྩིལ་ཏྲེ་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནས་སྐབས་ཀྩི་ཐབས་ཤྲེས་ཚུ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཐབས་ཤྲེས་ཚུ་
ཡང་:
༡. འབྲུག་རྒྱལ་པོའ་ྩི མགོན་སྐྱབས་སྐྱྩིད་སྡུག། (DGRK)
•

མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེ་གྩིས་ གནམ་ལོ་ ༢༠༢༠ དབྩིན་ཟླ་ ༤ པའྩི་དབྩིན་ཚེས་ ༡༢ ལུ་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཐོག་
ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་གནང་མྩི་དང་འཁྲྩིལ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐྲེར་འབུམ་ ༣༠ འབད་མྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཡུན་ཐུབ་མ་
དངུལ་ (National Resilience Fund) གཞྩི་བཙུགས་མཛད་གནང་ཡྩི་།

•

རྒྱལ་ཡོངས་ཡུན་ཐུབ་མ་དངུལ་གྩི་ཐོག་ལས་ སྐྱྩིད་སྡུག་དབྲེ་ཁག་གཉྩིས་ནང་ (འཚོ་སྐྱོང་གྩི་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྐྱྩིད་སྡུག་དང་ སྐྱྩིན་
འགྲུལ་གྩི་ སྐྱྲེད་ཚབ་ཀྩི་སྐྱྩིད་སྡུག་) མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢,༠༤༥.༧༠༤ གོང་གྩི་སྐྱྩིད་སྡུག་ དབྲེ་
ཁག་གཉྩིས་ནང་ ཟད་འགོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྐྱྩིད་སྡུག་གྩི་དབྲེ་ཁག་གཉྩིསཔོ་འདྩི་ཡང་:

འབབ་ཁུངས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར།
•

ལཱ་གཡོག་མྲེད་མྩི་དང་ གནས་སྐབས་ལཱ་གཡོག་ བང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ལུ་ འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནྩིའྩི་ འབབ་ཁུངས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྩི་དོན་ལུ་ མྩི་
དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེ་གྩིས་ མགོན་སྐྱབས་སྐྱྩིད་སྡུག་ནང་ མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༨༦༣.༥༤༥
གནང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

མགོན་སྐྱབས་སྐྱྩིད་སྡུག་ འདྩི་གྩི་ཐོག་ལས་ མྩི་གངས་ཡོངས་བསོམས་༤༥,༧༦༦ ལུ་ ཐད་ཀར་གྩི་ཁྲེ་ཕན་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ ཨ་ལོ་
གསོ་སྐྱོང་གྩི་སྐྱྩིད་སྡུག་སྲེ་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༠.༨༩༠ གནང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
སྐྱྩིན་འགྲུལ་སྐྱྲེད་ཚབ་རྒྱབ་སྐྱོར།

•

དུས་ཅྩི་ དབྩིན་ཟླ་ ༤ པ་ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཚུན་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེའྩི་ཞབས་ལས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་སྐྱྲེད་ཚབ་ཀྩི་ རྒྱབ་
སྐྱོར་སྐྱྩིད་སྡུག་སྲེ་ མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩,༡༨༢.༡༥༩ གནང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

འདྩི་གྩི་ཐོག་ཁར་ལུ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་སྐྱྲེད་ཚབ་རྒྱབ་སྐྱོར་ སྐྱྩིད་སྡུག་ལས་རྩིམ་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྲེ་ཚུ་གྩི་ཁ་ཐུག་
ལས་ མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༨༨༠ རྒྱབ་སྐྱོར་བྩིན་ཡོདཔ་ཨྩིན།
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•

སྐྱྩིན་འགྲུལ་སྐྱྲེད་ཚབ་ཀྩི་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྐྱྩིད་སྡུག་འདྩི་གྩིས་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ ཚོང་འབྲེལ་ཐོ་ཕོག་མྩི་ཚུ་དང་ ཚོང་ལས་
བརྟྲེན་ འོང་འབབ་ བང་མྩི་ཚུ་ལུ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་དུས་ཚོད་ཁར་ བཏབ་ནྩི་དང་ སྐྱྲེད་ཚབ་ ཆད་ལུས་མྲེད་པར་ བཞག་ནྩི་ལུ་ ཕན་
ཐོགས་ངྲེས་ཏྩིག་བྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
➢

འཕལ་ཁམས་ཅྩིག་ཁར་ ལུང་ཕོགས་ནང་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝྩིཌ་ ཤོ་ཐྲེངས་གཉྩིས་པ་འདྩི་ ཉྲེན་འཚུབས་ཅན་ཅྩིག་སྲེ་ དར་ཁྱབ་
བྱུང་ཡོད་མྩི་དང་ ང་བཅས་རའྩི་ ལྷོ་ཕོགས་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཐོབ་མྩི་གངས་ཁ་ ཡར་སྲེང་འགོ་མྩི་ལུ་བརྟྲེན་
འཚོ་བའྩི་གནས་སངས་དང་ དཔལ་འབོར་ལུ་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ བྲེམ་ཕོག་ནྩི་གྩི་ མངོན་ཤྲེས་མཁྱྲེན་པ་ལས་བརྟྲེན་ མདང་
ཞག་ ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད་ཀྩི་ དུས་ཆྲེན་དང་འབྲེལ་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེ་གྩིས་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའྩི་སྐྱྩིད་སྡུག་ལས་
རྩིམ་འདྩི་ ཟླཝ་ ༡༥ གྩི་རྩིང་ལུ་ འཕོ་མཐུད་གནང་ནྩིའྩི་ གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

➢

འབྲུག་རྒྱལ་པོའྩི་སྐྱྩིད་སྡུག་གྩི་ལས་རྩིམ་འདྩི་ གཞུང་གྩི་ འཆར་གཞྩི་དང་འཆར་དངུལ་ལས་ ཐ་དད་ཨྩིན་པའྩི་ཁར་ ད་ལྟོ་གོང་
ལུ་ཞུ་མྩི་ སྐྱྩིད་སྡུག་གྩི་ལས་རྩིམ་མ་ཚད་པར་ མྩི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩིས་ནང་མྲེད་པའྩི་ རྒྱབ་སྐྱོར་
དང་ སྐྱྩིད་སྡུག་ཚུ་ མང་རབས་ཅྩིག་ གནང་ཡོད་མྩི་དྲེ་ ཀུན་གྩིས་མཁྱྲེན་སར་ཨྩིན།

༢. ཀོ་ཝྩིཌ་གྩི་ གདོང་ལན་མ་དངུལ། (COVID FUND)
•

ནད་ཡམས་ཀོ་ཝྩིཌ་གྩི་ གདོང་ལན་ལུ་ ལས་སྲེ་དང་ རྒྱལ་སྩིའྩི་གོང་འཕྲེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྲེ་ དྲེ་ལས་ མྩི་ངོ་རང་ཚུ་གྩིས་ གཅྩིག་
སྒྲྩིལ་གོགས་རམ་ཚུ་ གནང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

མདང་ཞག་ དབྩིན་ཟླ་ ༥ པ་ཚུན་ གོགས་རམ་གནང་མྩི་ཚུ་གྩི་ ཞལ་འདྲེབས་མ་དངུལ་ ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༢༢.༨༣༣ ཡོད་པའྩི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠ འདྩི་ ནད་ཡམས་བརྟག་དཔྱད་ཀྩི་ ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཟད་འགོ་
བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

༣. དངུལ་རྩིས་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྩི་ཐབས་ལམ། (FISCAL AND MONETARY)
•

ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝྩིཌ་གྩི་བྲེམ་འདྩི་ དཔལ་འབོར་ལུ་ སོམ་སྲེ་ར་ ཕོག་པ་ལས་བརྟྲེན་ དཔལ་འབོར་
གྩི་ལྷན་ཐབས་ ཆ་ཤས་བཟུམ་ཅྩིག་སྲེ་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་རྩིས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྩི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་
གནང་ཡོད།

•

དངུལ་རྩིས་ཀྩི་ཐབས་ལམ་འོག་ལུ་ ཚོང་པ་ཡོངས་བསོམས་ ༣༣༢ ལུ་ ལས་འཛིན་གྩི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ ཕར་འགངས་དང་ ཚོང་པ་
ཡོངས་བསོམས་ ༡༦,༧༦༤ ལུ་ ཚོང་གྩི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ ཕར་འགངས་འབད་ཡོད།

•

འདྩི་གྩིས་ཡང་མ་ཚད་ བཟོ་གྲྭ་ལས་སྲེ་ནང་ ནུས་ཤུགས་ཀྩི་སོད་ག་ ཕར་འགངས་དང་ ཉྲེས་ཆད་ཚུ་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ཡོདཔ་
ཨྩིན།

•

དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གྩི་འོག་ལུ་ ངོ་རང་དང་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་ཀྩི་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་དང་ ལག་ལྲེན་མ་ར་ཚུ་ སྐྱྲེད་
ག་ནྩི་བ་ཆུང་བའྩི་ཐོག་ལས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་བྩིན་ཡོདཔ་ད་ སྐྱྩིན་ཚབ་བཏབ་ནྩིའྩི་དུས་ཡུན་ ཕར་འགངས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནང་
བཟོ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུ་ལུ་ སྐྱྲེད་ཆུང་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ བྩིན་ཡོདཔ་ཨྩིན།
7

ཁ་གསལ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྩི་ཐབས་ལམ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུའྩི་ཀྩི་དྲེབ་ནང་ ཐྩིག་ཁྲམ་༤.༣ ནང་ལུ་
གཟྩིགས་ཚུགས་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི།
༤. ཀོ་ཝྩིཌ་གྩི་ གདོང་ལན་ འཆར་དངུལ། (COVID EXPENDITURE)
•

ནད་ཡམས་འདྩི་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ མྩིའྩི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ ཉྲེན་འཚུབས་དང་ མྩི་སྲེ་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་ཀྩི་འཇྩིགས་སྣང་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལན་
འབད་ནྩི་དང་ དཔལ་འབོར་ར་བརྟན་ བཟོ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གྩིས་ ཟད་འགོ་ཚུ་ འབོར་ཆྲེ་ཏོག་ཏོ་སྲེ་ བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདས་
པའྩི་ ཟླཝ་ ༡༤ གྩི་ནང་ གཞུང་གྩིས་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝྩིཌ་གྩི་ གདོང་ལན་ལུ་ མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤,༦༤༤.༢༥༦ ཟད་འགོ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ དྲེ་ཚུ་ཡང་ མང་ཆྲེ་ཤོས་ཅྩིག་ ཀོ་ཝྩིཌ་དང་འབྲེལ་བའྩི་ གསོ་བའྩི་ཅ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ་
དང་ ཟུར་བརྟག་བཟའ་ཁང་ཚུ་གྩི་ ཟད་འགོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་གྩི་ ཁ་གསལ་འདྩི་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུའྩི་ཀྩི་དྲེབ་ནང་ ཐྩིག་ཁྲམ་ ༤.༢ ནང་ལུ་གཟྩིགས་ཚུགས་ཟྲེར་ཞུ་
ནྩི།
༥. རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱྩིན་འགྲུལ་འགན་ལྲེན་ལས་འཆར། (NCGS)
•

རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ འགན་ལྲེན་ལས་འཆར་འདྩི་ དཔལ་འབོར་ལྷན་ཐབས་ཀྩི་ ཐབས་ཤྲེས་སྲེ་ དབྩིན་ལོ ༢༠༢༠ དབྩིན་ཟླ་ ༡༠
པའྩི་ཚེས་ ༥ ལུ་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡོད། ལས་འཆར་འདྩི་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའྩི་ དམྩིགས་ཡུལ་ངོ་མ་ར་ ཐོན་ཁུངས་ཆྲེ་
བའྩི་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་ནང་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཐོབ་ལམ་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་ བཟོ་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ཨྩིན།

•

ལས་འཆར་འདྩི་གྩི་འོག་ལུ་ གཞུང་གྩི་འགན་ལྲེན་འདྩི་ གཞུང་གྩིས་དབང་བའྩི་ལས་འཛིན་ (དངུལ་ཁང་)ཚུ་ལུ་ བྩིན་ཐོག་ ནུས་པ་
ཅན་གྩི་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ བྩིན་ཐོག་ལས་ ལཱ་གཡོག་གྩི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནྩི་ ཕྩིར་ཚོང་གོང་འཕྲེལ་གཏང་ནྩི་
དང་ ནང་འདྲེན་མར་ཕབ་འབད་ནྩི་ཚུ་ལུ་ གཙོ་རྩིམ་བཟུངམ་ཨྩིན།

•

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྩི་བར་ན་ ལས་འཆར་འདྩི་གྩི་ཐོག་ལུ་ ལས་འགུལ་ ༨༡ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ འདྩི་གྩི་ནང་གསྲེས་ལས་ ༣༠ འདྩི་
སོ་ནམ་ལས་སྲེ་གྩི་འོག་ལུ་ཨྩིནམ་ད་ ༢༩ འདྩི་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་བཟོ་བཏོན་ལས་སྲེ་དང་ ༢༢ འདྩི་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྲེ་ནང་ཨྩིན།
རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ འགན་ལྲེན་ལས་འཆར་གྩི་ ལས་འགུལ་ཚུ་ རོང་ཁག་ ༡༥ ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་གཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

ལས་འཆར་འདྩི་གྩི་ཐོག་ལས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༤.༥༠༠ ཨྩིནམ་ད་ འགན་ལྲེན་གྩི་ཁྱབ་ཚད་འདྩི་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༤.༡༢༠ ཨྩིན།

༦. དཔལ་འབོར་འབྱུང་རྩིམ་འཆར་གཞྩི། (ECP)
•

དཔལ་འབོར་འབྱུང་རྩིམ་འཆར་གཞྩི་འདྩི་ ནད་ཡམས་ཀྩིས་གནོད་པ་བྱུང་མྩི་ བལྟ་ བཤལ་ལས་སྲེ་དང་ བལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་
བའྩི་ལས་སྲེ་ ཕྩིའྩི་ལས་མྩི་ལུ་བརྟྲེན་མྩི་ བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྲེ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་གྩི་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནྩི་གྩི་ དམྩིགས་གཏད་ཐོག་
ལས་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་འདྩི་ གཞྩི་སྒྱུར་གསར་བཏོད་ཀྩི་ཐོག་ལས་ འབད་ནྩི་དང་
དམྩིགས་གཏད་ཚུ་ འགྲུབ་ནྩི་གྩི་དོན་ལས་ གཞུང་གྩིས་ འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༠༤༠ དང་ བལྟ་
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བཤལ་ལས་སྲེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༢ དྲེ་ལས་ སོ་ནམ་ལས་སྲེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༥༥༧ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོད།

ཅ. མྩི་མང་དངུལ་རྩིས།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན།
ད་ ང་གྩིས་ མྩི་མང་དངུལ་རྩིས་ཀྩི་ གྲུབ་འབས་དང་ མཐོང་སྣང་གྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནྩི་ཨྩིན།
I.

རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠ གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་གྲུབ་པའྩི་དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབས།
•

II.

མྩི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲྩིམས་༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་ དོན་ཚན་༡༣(ཀ) དང་འཁྲྩིལ་ཏྲེ་རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠ གྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་གྲུབ་
པའྩི་ ལོ་བསར་དངུལ་རྩིས་བརོད་དོན་འདྩི་ ཆ་འཇོག་གྩི་དོན་ལས་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཕུལ་ཏྲེ་ཡོད།
རྩི་ལོ་༢༠༢༠-༢༡གྩི་དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབས་བསྐྱར་བཟོ།
༡. རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ གྩི་ཐོན་ཁུངས་ཡོངས་བསོམས་འདྩི་ གཙོ་བོ་ ཕྩིའྩི་གནང་སྩིན་ཚུ་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༥༣,༨༢༢.༠༧༣ ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༦,༩༩༥.༠༢༩ གུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད།
༢. འཆར་དངུལ་འདྩི་ཡང་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་བཏང་ནྩི་དང་ སྐྱྩིན་ཚབ་སོད་ནྩི་ཚུ་ མ་བརྩི་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༩,༡༥༡.༡༢༢ ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧༠,༥༤༩.༩༡༥ གུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད།
༣. བསྐྱར་བཟོ་འདྩི་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༣,༥༥༤.༨༨༦ འབད་མྩི་དྲེ་ ནང་འཁོད་
ཐོན་སྐྱྲེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༢༦ གྩི་རྩིས་ཨྩིན།
III. ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའ་ྩི དཔྱད་ཡྩིག།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན།
•

མྩི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲྩིམས་འཕྩི་སྣོན་ ༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༥༧ པ་དང་འཁྲྩིལ་ཏྲེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་
ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༧༨༣.༧༠༣ འབད་མྩི་གྩི་ དཔྱ་བགོའྩི་དཔྱད་ཡྩིག་འདྩི་ ཚོགས་ཁང་ནང་ལས་ ཆ་
འཇོག་གྩི་དོན་ལུ་ཕུལ་ནྩི་ཨྩིན།
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IV. རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་བརོད་དོན་དང་ དམྩིགས་གཏད་ཚུ།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན།
དངུལ་རྩིས་བརོད་དོན་ནང་ལུ།
༡.

གཞུང་གྩིས་ རྒྱ་སྐྱྲེད་ཅན་གྩི་ དངུལ་རྩིས་རྩིམ་ལུགས་ ལག་ལྲེན་ འཐབ་ནྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་
མྩི་མང་གྩི་མ་དངུལ་ཚུ་ དོན་
སྨྩིན་ཅན་འབད་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྲེ་ དངུལ་བསོམས་ལྷག་ཆད་འདྩི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་ ཚད་གཞྩི་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནྩི་
ཨྩིན།

༢.

འདྩི་ཁ་ལུ་ བུ་ལོན་གྩི་འཛིན་སྐྱོང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་ཡོདཔ་ ངྲེས་གཏན་བཟོ་ནྩི་གྩི་དོན་ལས་གཞུང་གྩིས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ ཁག་ཆྲེཝ་
ད་ རངམ་གཅྩིག་ སྐྱྲེད་ག་ནྩི་བ་ཆུང་ཀུའྩི་ཐོག་ལས་ ལྲེན་ནྩི་ཨྩིན།

༣.

ང་བཅས་རའྩི་ དངུལ་རྩིས་སྲྩིད་བྱུས་ཀྩི་ བརོད་དོན་དང་འཁྲྩིལ་ཏྲེ་ དཔལ་འབོར་བསྐྱར་
གསོའྩི་ དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྩི་
རྒྱབ་སྐྱོར་འདྩི་ ག་ནྩི་བ་ཡང་ ཁག་ཆྲེ་དགས་སྲེ་ དགོཔ་ཐོན་ ཏྲེ་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ མ་དངུལ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་དང་ དུས་རྩིང་
གྩི་ དམྩིགས་གཏད་ཚུ་
སྲེམས་ ཁར་བཞག་སྲེ་ སོད་ནྩི་ཨྩིན།

༤.

འདྩི་འབདཝ་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་འདྩི་གྩི་ དམྩིགས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་དམྩིགས་གཏད་ཚུ་
ཡང་:

༡) དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་འདྩི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱྲེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ གྩི་ འོག་རྒྱུ་བཞག་ནྩི་དང་།
༢) ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱྲེད་ཡོངས་བསོམས་འདྩི་ ཉུང་མཐའ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣ གྩི་ ཡར་འཕར་འཐོན་ནྩི་ཡོདཔ་ ངྲེས་གཏན་བཟོ་ནྩི།
༣) ཁྲལ་དང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱྲེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྩི་ ཆ་ཚད་འདྩི་ དམའ་ཤོས་ བརྒྱ་ཆ་༡༡ སྲེ་ བཞག་ ནྩི།
༤) རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགོ་ཚུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྩིས་ ལངམོ་འབད་བཞག་ནྩི་དང་།
༥) གོག་མྲེ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྩི་བུ་ལོན་འདྩི་ བརྒྱ་ཆ་༣༥ གྩི་ འོག་རྒྱུ་བཞག་ནྩི་ཚུ་ཨྩིན།

V. རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ཐོན་ཁུངས།
༡. ནང་འཁོད་འོང་འབབ་དྲེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ ཀླད་ཀོར་འོག་རྒྱུ་ བརྒྱ་ཆ་༨ འབད་ས་ལས་ རྩིས་ ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་
༧ གྩིས་ ཡར་འཕར་ཐོན་ནྩིའྩི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།
༢. ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྩི་ ཚོད་རྩིས་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༥,༦༠༠ གྩི་རྩིས་ཨྩིནམ་ད་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤ འདྩི་ ཁྲལ་གྩི་འོང་འབབ་དང་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༦ འདྩི་ ཁྲལ་མྩིན་འོང་འབབ་ཨྩིན།
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༣. འོང་འབབ་ཀྩི་ཚོད་རྩིས་ ལྲེགས་ཤོམ་ཡོད་མྩི་འདྩི་ གཙོ་བོ་ར་ ཐད་ཀར་ཁྲལ་གྩི་ གྲུབ་འབས་ལུ་ ལྲེགས་སྒྱུར་ཐོན་ཏྲེ་ ཁྲལ་གྩི་འོང་འབབ་
ཡར་སྲེང་འགོ་བའྩི་རྲེ་བ་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་ཁ་ལུ་ བཙོང་ཁྲལ་དང་ནང་ཁྲལ་ སྔོ་ལྗང་ཁྲལ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཡར་སྲེང་འཐོན་པའྩི་རྲེ་བ་ཡོད།
VI. རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན།
༡.

ད་ ང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་ ཕུལཝ་དང་འབྲེལ་ འཆར་དངུལ་འདྩི་ཡང་ ‘ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་ དཔལ་
འབོར་སྲ་བརྟན་དང་ བསྐྱར་གསོ་བཙན་ཐབས་’ཟྲེར་བའྩི་ གཞྩི་དོན་ཐོག་ལུ་ བརམས་ཏྲེ་ཡོད་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི།

༢.

རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་འདྩི་ མ་གཞྩི་ གཞྩི་ར་ངོ་མ་ མྩིའྩི་ཚེ་སྲོག་ཉྲེན་སྲུང་དང་ འཚོ་རྟྲེན་ཡུན་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་
ཨྩིན་རུང་ གཞྩི་ར་འདྩི་གྩི་ ཡན་ལག་ཟུམ་ཅྩིག་སྲེ་ འཆར་གཞྩི་༡༢ པའྩི་ བར་མཚམས་བསྐྱར་ཞྩིབ་ཀྩི་སྙན་ཞུ་དང་ ཀོ་ཝྩིཌ་གྩི་
གདོང་ལན་གྩི་ཉམས་མོང་ དྲེ་ལས་མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེ་གྩིས་ ཞྩི་གཡོག་དང་ཤྲེས་རྩིག་ གཞྩི་སྒྱུར་གྩི་དོན་ལུ་ བཀའ་
ཤོག་གནང་མྩི་ཚུ་གུ་ གཞྩི་བརྟྲེན་ཏྲེ་ བརམས་ཏྲེ་ཡོད།

༣.

འཆར་དངུལ་གྩི་ དམྩིགས་དོན་འདྩི་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་ འཕལ་གྩི་གནས་སངས་དང་ མ་འོངས་པའྩི་ གནས་སངས་ལུ་
གཞྩི་བཞག་སྲེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕྲེལ་གྩི་ འཆར་གཞྩི་འདྩི་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་ཡོད་པའྩི་ དམྩིགས་གཏད་ཁག་ལྔ་
ལུ་ གཞྩི་བཞག་སྲེ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ནྩི་ཨྩིནམ་ད་ དམྩིགས་གཏད་ཚུ་ཡང་:
ཀ. མྩི་མང་གྩི་ཡྩིད་ཆྲེས་བཙན་ཐབས།
ཁ. དཔལ་འབོར་ལས་དོན་ཚུ་གྩི་ཡུན་བརྟན།
ག. གསོ་བ་དང་ ཤྲེས་རྩིག་གྩི་ རྩིམ་ལུགས་གཞྩི་སྒྱུར།
ང. བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་དང་ བོ་རྩིག་གསར་བཏོད་ལུ་གཞྩི་རྟྲེན།
ཅ. གཞྩི་སྒྱུར་གསར་བཏོད་ཚུ་ འཇོན་ཚད་ཅན་བཟོ་ནྩི།

དམྩིགས་གཏད་༡ པ་: མྩི་མང་གྩི་ ཡྩིད་ཆྲེས་བཙན་ཐབས།
མྩི་མང་གྩི་ ཡྩིད་ཆྲེས་བཙན་ཐབས་དང་ ང་བཅས་རའྩི་ འབྲུག་པའྩི་མྩི་སྲེར་ཚུ་ དགའ་སྐྱྩིད་ཀྩི་ངང་ལུ་ མྩི་ཚེ་སྐྱོང་ཐབས་ལུ་ མྩི་དབང་མངའ་
བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེ་གྩིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མྩི་སྲེར་གྩི་དོན་ལུ་ ཉྩིན་མཚན་མྲེད་པར་ སྐུ་སྲོག་ལུ་ཉྲེན་ཁ་བསྣམས་ཏྲེ་ མཛད་བ་བཟང་པོ་ འདྩི་བཟུམ་
ཅྩིག་ མཛད་མྩི་འདྩི་ལུ་ ང་བཅས་ར་གྩིས་ ཚེ་འདྩི་ཕྩི་གཉྩིས་ཀ་ལུ་ཡང་ བཀྲྩིན་དགའ་ཚོར་འདྩི་ སྲེམས་ལས་མྩི་བརྲེད་ནྩི་དང་ ང་བཅས་ར་
འབྲུག་མྩི་ རྲེ་རྲེ་བཞྩིན་དུ་གྩིས་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེའྩི་ ཐུགས་འཆར་དང་ བཀའ་སོབ་ཚུ་ ལྲེགས་ཤོམ་སྲེ་ གོ་བ་ལྲེན་ཤྲེས་པ་
ཅྩིན་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕག་ཞུཝ་ཟྲེར་སབ་རུང་ འདྩི་བཟུམ་ཅྩིག་སྲེ་ མཇལ་དོ།

11

ཐབས་བྱུས་༡ པ་: ནད་ཡམས་ཁྱབ་སྲེལ་བཀག་ཐབས་དང་ སྨན་ཁབ་མཁོ་སྒྲུབ།
•

འཕལ་ཁམས་ལུ་ རོང་ཁག་དག་པ་ཅྩིག་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་འདྩི་མྩི་སྲེ་ནང་ ཁྱབ་སྲེལ་འགོ་སྲེ་ཡོད་མྩི་དྲེ་ ཚ་གང་ཅན་གྩི་གཞྩི་ཅྩིག་
ལུ་ འགྱུར་ཏྲེ་ཡར་སོངཔ་ལས་བརྟྲེན་ གཞུང་གྩིས་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ ནད་ཡམས་བལྟ་ཞྩིབ་དང་ བརྟག་དཔྱད་བཀག་ཐབས་
ཚུ་དམ་དམ་འབད་ མཛད་དོ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

རྩིས་ལོ་འདྩི་ནང་ ཀོ་ཝྩིཌ་-༡༩ གྩི་ གདོང་ལན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣,༠༠༠ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོདཔ་དང་། འདྩི་ནང་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༠༠༠ འདྩི་སྩིར་བཏང་གསོག་འཇོག་ནང་ བཞག་ནྩི་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༠༠༠ འདྩི་ ཕྩིའྩི་གོགས་རམ་
བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་དྲེ་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ བཀོད་བཞག་ནྩི་ཨྩིན།

•

འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་འདྩི་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝྩིཌ་དང་འབྲེལ་བའྩི་ གདོང་ལན་བསར་སོད་ནང་ ཟད་འགོ་གཏང་ནྩི་དང་ དཔལ་
འབོར་བསྐྱར་གསོའྩི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྩི་དོན་ལུ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ནྩི་ཨྩིན།

ཐབས་བྱུས་༢ པ་: ལས་སྲེ་ག་རའྩི་ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་གྩི་ལས་དོན་ སྣ་མང་ཐོག་ལས་ འཚོ་བ་སྐྱོང་ནྩི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་བཟོ་ནྩི།
•

དཔལ་འབོར་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནྩི་དང་ སྲེར་སྲེ་གྩི་གལ་གཏོགས་ གོང་འཕྲེལ་གྩི་དོན་ལས་ གཞུང་གྩིས་ འཕོ་མཐུད་
དྲེ་ར་ གཞྩི་རྟྲེན་མཁོ་ཆས་ནང་ལུ་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནྩི་ཨྩིན། འདྩི་ནང་ལུ་ཚུད་མྩི་ལས་དོན་ཚུ་ཡང་:
➢

འཁོར་ལམ་འདྩི་ གོང་འཕྲེལ་འད་མཉམ་གྩི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆྲེཝ་ལས་བརྟྲེན་ གཞུང་གྩིས་ འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ལུ་ རྲེད་
འོག་གྩི་འཁོར་ལམ་ མ་བརྩི་བར་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐྲེར་འབུམ་ ༢.༩ དྲེམ་ཅྩིག་ དཔྱ་བགོ་ བཀོད་དྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

➢

རྩིས་ལོ་འདྩི་ནང་ གཞུང་གྩིས་ སྩི་འོག་འཁོར་ལམ་ ༣༦ དང་ ཞྩིང་ལམ་ ༢༧ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ རྲེད་འོག་ལྟྲེ་བའྩི་འཁོར་ལམ་
༢༢ རྩི་ནག་གཏང་ནྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ ད་རྲེས་ཡོད་པའྩི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ ལྲེགས་སྒྱུར་འབད་ནྩི་ཨྩིན།

➢

འདྩི་ཁ་ལུ་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞྩིང་ཆུའྩི་གཡུར་བ་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཉམས་བཅོས་ཀྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༥.༨༩༣
དཔྱ་བགོ་བཞག་སྲེ་ཡོད།

➢

ཁྲོམ་ཚོགས་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ གཞྩི་རྟྲེན་མཁོ་ཆས་ ལངམ་སྲེ་ བཟོ་དགོཔ་འདྩི་ ཁག་ཆྲེ། འདྩི་འབདཝ་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢
ནང་ལུ་ ཁྱྩིམ་བཟོ་དང་ མྩི་མང་མཁོ་བད་ གོང་འཕྲེལ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༩༧༥.༩༧༡ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོད།

➢

ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཆུའྩི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་ ཐོན་ཏྲེ་ཡོདཔ་ལས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྲེལ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ ༡,༣༦༠.༩༡༩ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ འཐུང་ཆུའྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་རྩིམ་གཙོ་ཅན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧༡༢.༣༣༥ འབད་མྩི་དྲེ་ཡང་ཚུདཔ་ཨྩིན།

ཐབས་བྱུས་༣ པ་: ཕན་ཐོགས་ཅན་གྩི་ལཱ་གཡོག་བཏོན་ནྩི།
•

གཞུང་གྩིས་ འབྲུག་མྩི་ཡོངས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྩི་ ལཱ་གཡོག་གྩི་གོ་སྐབས་ བྩིན་ནྩི་ལུ་ གཙོ་རྩིམ་མཐོ་ཤོས་བསྐྱྲེད་དྲེ་ རྩིས་ལོ་
འདྩི་ནང་ ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༥༥༧.༡༡༡ དཔྱ་བགོ་བཞག་སྲེ་ཡོད།
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•

འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ལུ་ དཔལ་འབོར་འབྱུང་རྩིམ་འཆར་གཞྩི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་་༤༡༦.༥༧༨ བཞག་སྲེ་ཡོད།

•

ན་གཞོན་ཚུ་གྩི་ གལ་ཆྲེ་བའྩི་ལག་རལ་ གོང་འཕྲེལ་དང་ འཚོ་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་དང་ འགོ་ཁྲྩིད་ལས་རྩིམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༥.༠༤༢
དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོད།

•

གཞུང་གྩིས་ འཕྲུལ་རྩིག་སོང་བརྡར་སྲེལ་ཁང་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ རྒྱ་སྐྱྲེད་བཏང་ནྩི་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༦.༢༤༤ དཔྱ་བགོ་
བཀོད་དྲེ་ཡོད།

•

འདྩི་ཁ་ལུ་ ན་གཞོན་༥༠༠ ལུ་ སོང་བརྡར་ཚུ་བྩིན་ནྩི་དང་ ན་གཞོན་གྩི་ ཚོང་ལཱ་གོང་འཕྲེལ་གྩི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༤.༣༢༠ འཆར་དངུལ་ནང་བཀོད་དྲེ་ཡོད།

•

ལྷག་པར་དུ་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ དུས་རབས་༢༡ པའྩི་ནང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྩི་ ལོགས་གྲུབ་ཚུ་ ཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་
ལས་ ཁྱད་རྩིག་དང་ གཡོག་འབྲེལ་སོང་བརྡར་ཚུ་ སྲེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་དང་ ལཱ་གཡོག་གྩི་གདམ་ཁའྩི་དོན་ལས་ གཞྩི་སྒྱུར་
འབད་ནྩི་ འགོ་བཙུགས་ཏྲེ་ཡོད།

•

ལཱ་གཡོག་མྲེད་པའྩི་དཀའ་ངལ་ བསལ་ཐབས་ལུ་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེ་གྩིས་ ཐུགས་རྲེ་རྒྱ་ཆྲེ་ས་ལས་གཟྩིགས་ཏྲེ་ བདྲེ་
སྲུང་སོང་བརྡར་གྩི་ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་ཁྱད་རྩིག་གོང་འཕྲེལ་གྩི་ ལས་རྩིམ་ཚུ་ གཞྩི་བཙུགས་མྩི་ལུ་བརྟྲེན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་
གཡོག་གྩི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ནྩི་ལུ་ ཕན་རླབས་སོམ་སྲེ་ར་ བྱུང་སྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན

དམྩིགས་གཏད་༢ པ་: དཔལ་འབོར་ལས་དོན་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་བཟོ་ནྩི།
ཐབས་བྱུས་༡ པ་: སྐྱྩིན་འགྲུལ་དང་ མ་དངུལ་གྩི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་བའྩི་ གོ་སྐབས་ ངྲེས་གཏན་བཟོ་ནྩི།
•

དཔལ་འབོར་གོང་འཕྲེལ་གྩི་དོན་ལུ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་གོ་སྐབས་འདྩི་ ག་ནྩི་བ་ཡང་ ཁག་ཆྲེཝ་ཨྩིན་རུང་ ནང་བཟོ་དང་ བཟོ་གྲྭ་ཆུང་
བ་དང་ ཚོང་ལཱ་འགོ་བཙུགསཔ་ ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་འཐོབ་ནྩི་འདྩི་ ལཱ་ཁག་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་འབདཝ་ལས་ གཞུང་
གྩིས་ བཟོ་གྲྭ་དྲེ་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་གྩི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་གོ་སྐབས་ ངྲེས་གཏན་བཟོ་ནྩི་ལུ་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱྲེད་ནྩི་ཨྩིན།

•

འདྩི་གྩི་ཐད་ལུ་ གཞུང་གྩིས་ ནང་བཟོ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་དང་མ་ར་ཚུ་བཙུགས་ཏྲེ་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནྩི་ཨྩིན།

•

འདྩི་ཁ་ལུ་ ཚོང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་ ཚོང་ལཱ་འབད་མྩི་ཚུ་ལུ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་གོ་སྐབས་འད་མཉམ་བཟོ་ནྩི་དང་ ཚོང་ལཱ་གྩི་
ཐབས་རྩིག་ཚུ་གྩི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ནྩིའྩི་ དོན་ལུ་ མྩི་སྲེའྩི་ལྟྲེ་བ་དང་ འགན་ལྲེན་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་ཨྩིན།

•

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་གྩི་ ཡར་འཕར་འདྩི་ ཉམས་འགོ་བའྩི་ ནམ་དུས་ལུ་ སྐྱྩིན་ཚབ་བཏབ་མ་ཚུགས་མྩི་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཚུ་
རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་ ཐོན་ཏྲེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟྲེན་ འབྲུག་གཞུང་གྩིས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་གཅྩིག་ཁར་ སྐྱྩིན་
འགྲུལ་ཆད་ལུས་མྩི་ཚུ་ ལྲེགས་ཤོམ་སྲེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཞྩིནམ་ད་ དབྲེ་ཁག་སོ་སོ་སྲེ་ཕྲེ་སྲེ་ སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་
NPL resolution committee ཟྲེར་ ཚོགས་ཆུང་ཅྩིག་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་དྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

གཞུང་གྩིས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་

སྐྱྩིན་འགྲུལ་ལྲེན་མྩི་ཚུ་ལུ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་ལངམ་

ཐོབ་ནྩི་ཡོདཔ་ བཟོ་ནྩི་གྩི་དོན་ལས་ གཏའམ་གྩི་ གནས་གོང་ (LTV) ཡར་སྲེང་འབད་ནྩི་དང་ བདོག་གཏད་གནས་གོང་
13

(Asset Valuation) འད་མཉམ་སྲེ་བཀལ་ནྩི་ སྐྱྲེད་ཚད་མ་འདཝ་ (Differentiated Interest
Rate) ཚུ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ནྩི་ཚུ་ བརྟག་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་བསང་ཡོད།
ཐབས་བྱུས་༢ པ་: ཕྩིར་ཚོང་གོང་འཕྲེལ།
•

འདས་པའྩི་ལོ་ཚུ་ནང་ ཕྩིར་ཚོང་གྩི་གཞྩི་རྟྲེན་ རྒྱ་ཆྲེཝ་མྲེདཔ་ལས་བརྟྲེན་ ང་བཅས་རའྩི་རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁ་འདྩི་ རྩིས་ཆད་སྲེ་ར་
གནས་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གྩིས་ ཕྩིར་ཚོང་གྩི་ གཞྩི་རྟྲེན་གོང་འཕྲེལ་དང་ རྒྱ་སྐྱྲེད་གཏང་ནྩི་ལུ་ བརོན་ཤུགས་
བསྐྱྲེད་ནྩི་ཨྩིན།

•

རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ནང་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་རྩིམ་གྩི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩༧༥.༨༣༤ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་
ཡོད་མྩི་ནང་ དཔག་བསམ་ཁ་དང་ ངང་ལམ་ དགྲེ་ལྲེགས་ཕུག་ཚུ་ནང་ ས་ཐོགས་འབབ་ཚུགས་(dry port) གོང་འཕྲེལ་
ཚུ་ཚུད་དྲེ་ཡོད།

•

ཚོང་འབྲེལ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་རྩིམ་གྩི་ འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་ ནང་བཟོ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་འགོ་བཙུགས་ནྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༥༠ ཚུད་དྲེ་ཡོད།

•

འཇྩིགས་མྲེད་གྩིང་དང་ དམ་དུམ་ སྩི་མྩི་ནང་དྲེ་ལས་ མོ་ཏང་ག་ཚུ་ནང་ བཟོ་གྲྭའྩི་གྩིང་ག་གོང་འཕྲེལ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥༣༡.༢༧༢ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོད།

•

ང་བཅས་རའྩི་ དཔལ་འབོར་ནང་ལུ་ གོག་མྲེ་འདྩི་ ཕྩིར་ཚོང་སོམ་ཤོས་ཅྩིག་ཨྩིན། འདྩི་འབདཝ་ལས་ ཕྩིར་ཚོང་ཡར་དག་གཏང་
ཐབས་ལུ་ གཞུང་གྩིས་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ ལས་སྲེ་འདྩི་ནང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ འབད་ནྩི་ཨྩིནམ་ལས་ གོག་མྲེ་ལས་འགུལ་གྩི་ གོ་
སྐབས་ཚུ་ ཞྩིབ་འཇུག་འབད་ནྩི་ཨྩིན་པའྩི་ཁར་ hydrogen economy དྲེ་གྩི་ སྐོར་ལས་ཡང་ ཞྩིབ་འཇུག་ཅྩིག་
འགོ་བཙུགས་ནྩི་ཨྩིན།

ཐབས་བྱུས་༣ པ་: ནང་འདྲེན་ཚབ་འཛིན།
•

ང་བཅས་རའྩི་ ཚོང་འབྲེལ་རྩིས་ཆད་ མཐོ་སུ་ཡོད་མྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ ནང་འདྲེན་ལུ་ གཞྩི་བརྟྲེན་དགོཔ་ལས་བརྟྲེན་ གཞུང་གྩིས་
ལས་སྣ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱྲེད་ཐོག་ལས་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱྲེད་ཚུ་ གོང་འཕྲེལ་བཏང་སྲེ་ ནང་འཁོད་ལུ་དགོ་པའྩི་ཐོན་སྐྱྲེད་ཚུ་ ནང་འཁོད་ལས་
ར་ ལངམ་བཟོ་ནྩི་ལུ་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱྲེད་ནྩི་ཨྩིན།

•

རང་བཞྩིན་སར་བྱུང་ནུས་ཤུགས་འདྩི་ གོང་འཕྲེལ་གཏང་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ རང་བཞྩིན་སར་བྱུང་ནུས་ཤུགས་ཀྩི་ མོ་བཏབ་ལས་འགུལ་
གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༣.༠༡༤ དང་ ནུས་ཤུགས་ཀྩི་འཇོན་ཚད་ཡོད་པའྩི་ འཕྲུལ་རྩིག་ཚུ་ ཁྱྩིམ་བཟོ་ལས་སྲེ་ནང་ གོང་
འཕྲེལ་གཏང་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༦.༢༣༠ དཔྱ་བགོ་ བཀོད་དྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

འདྩི་འབདཝ་ལས་ རང་བཞྩིན་ཐོན་སྐྱྲེད་ ཡར་སྲེང་འབད་དྲེ་ གོང་གསྲེབ་ཀྩི་ འབབ་ཁུངས་ཡར་དག་གཏང་ཐབས་ལུ་ རང་བཞྩིན་
ཐོན་སྐྱྲེད་ཀྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་རྩིམ་གཙོ་ཅན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩༢.༣༥༨ དཔྱ་བགོ་བཞག་སྲེ་ཡོད།

•

འདྩི་བཟུམ་སྲེ་ རང་བཞྩིན་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱྲེད་ཀྩི་ ཚོང་ལཱ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྩི་དོན་ལས་ རང་བཞྩིན་ལུད་ བཟོ་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་
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འཕྲུལ་ཆ་ལས་འཛིན་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༢.༡༠༠ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོད།
•

བཟའ་ཆས་ནང་འདྲེན་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནྩི་ལུ་དམྩིགས་ཏྲེ་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱྲེད་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ དོས་ཁང་དང་བསྩིལ་མཛོད་ཚུ་ བཟོ་
བསྐྲུན་འབད་ནྩི་ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༤༠.༥༠༠ བཞག་སྲེ་ཡོད།

•

འདྩི་ཁ་ལུ་ རང་བཞྩིན་ལོ་ཐོག་གྩི་ ཐོན་སྐྱྲེད་དང་ གནམ་གཤྩིས་ཀྩི་ འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་པའྩི་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱྲེད་ གོང་འཕྲེལ་གྩི་
དོན་ལུ་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༢ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོད།

•

ལོ་ཐོག་བསྡུ་ནྩིའྩི་ དུས་ཚོད་མྲེན་པའྩི་སྐབས་ལུ་ བཟའ་ཆས་ལངམ་སྲེ་ཡོདཔ་ བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ གཞུང་གྩིས་ གནམ་དགུན་གྩི་
ཚོད་བསྲྲེ་ཐོན་སྐྱྲེད་ལུ་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནྩི་ཨྩིན།

•

འདྩི་དང་འབྲེལ་ཏྲེ་ བཟའ་འཐུང་ཉྲེན་སྲུང་དང་ ནང་འདྲེན་ཚབ་འཛིན་གྩི་དོན་ལུ་ རང་བཞྩིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱྲེད་ལས་སྲེ་ལུ་
རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨,༦༧༧.༥༣༢ བཞག་སྲེ་ཡོད།

•

སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱྲེད་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནྩི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྩིས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་འཐྲེབ་
ལྲེན་ནྩིའྩི་མཐུན་རྲེན་ལུ་ སྐྱྲེད་ཀྩི་ལྷན་ཐབས་ཚུ་ འབད་དྲེ་ར་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་གྩིས་ ང་བཅས་རའྩི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལས་ སོ་ནམ་ཐོན་
སྐྱྲེད་ ཉོ་མྩི་ལུ་ ཏྩི་རུ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ཁར་ སོད་ཚུགས་ཏྲེ་ཡོད།

དམྩིགས་གཏད་༣ པ་: གསོ་བ་དང་ཤྲེས་རྩིག་གཞྩི་སྒྱུར།
ཐབས་བྱུས་༡ པ་: གསོ་བའྩི་རྩིམ་ལུགས་བཙན་ཐབས།
•

གཞུང་གྩིས་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ ག་ར་ལུ་ སྤུས་ཚད་དང་གོ་སྐབས་ འད་མཉམ་ཐོག་ལས་ གསོ་བའྩི་སྐྱོང་བཞག་གྩི་ གོ་སྐབས་ཡོདཔ་
བཟོ་ནྩི་ལུ་ གཙོ་རྩིམ་མཐོ་ཤོས་ བསྐྱྲེད་དྲེ་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ ནང་ལུ་ གསོ་བའྩི་ལས་སྲེ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༩,༢༣༦.༠༤༥ དཔྱ་བགོ་སོད་དྲེ་ཡོད།

•

རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་བའྩི་ལས་རྩིམ་ གཙོ་ཅན་འདྩི་ཡང་ གཞུང་གྩིས་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ནྩི་ཨྩིནམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༤༨༤.༥༦༢ དཔྱ་བགོ་བཞག་སྲེ་ཡོད། འདྩི་ནང་ལུ་ ཕོཝ་དང་ མངལ་སོ་ དྲེལས་ ཨོམ་གྩི་ཀྲེན་སར་ བརྟག་དཔྱད་ཀྩི་ལས་
རྩིམ་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ ཕུལ་ནྩི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨྩིན།

•

ཉྲེར་མཁོའྩི་སྨན་རས་དང་ གསོ་བའྩི་ཅ་ཆས་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཐོགས་ཆག་མྲེད་པར་ འཐོབ་ནྩི་ཡོདཔ་སྲེ་ བཞག་ཐབས་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩༠༠ དཔྱ་བགོ་བཞག་སྲེ་ཡོད་པའྩི་ཁར་ སྨན་བཅོས་ལག་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༡༢.༠༦༥ བཞག་སྲེ་
ཡོད།

•

གསོ་བའྩི་ཞབས་ཏོག་གྩི་ གོ་སྐབས་ཚུ་ ལྲེགས་སྒྱུར་གཏང་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ གཞུང་གྩིས་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ གསོ་བའྩི་གཞྩི་རྟྲེན་མཁོ་
ཆས་ཚུ་ནང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནྩི་ཨྩིན། འདྩི་ནང་ལུ་ ད་རྲེས་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་བསང་ཡོད་མྩི་ རྒྱལ་བཙུན་རྲེ་བཙུན་
པདྨ་ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའྩི་སྨན་ཁང་ ཉལ་ཁྲྩི་ ༡༥༠ འབད་མྩི་དྲེ་ཡང་ ཚུདཔ་ཨྩིན།

•

འདྩི་ཁ་ལུ་ མོང་སར་ལུ་ ཉལ་ཁྲྩི་ ༦༥ འབད་མྩི་ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའྩི་སྨན་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༠༠ དཔྱ་
བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོད།
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•

ཐྩིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ཁར་ མྩི་རློབས་མང་མྩི་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ གསོ་བའྩི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་ད་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་
བསྲེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ནདཔ་གྩི་གངས་ཁ་འདྩི་ མར་ཕབ་འབད་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ མུ་ཏྩིག་ཐང་ སས་སྩི་ན་ སྲེབ་སྲྩིད་དང་ སྲེམས་
རྟོགས་ཁ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཆུང་བ་ རབ་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༢.༢༠༠ དཔྱ་བགོ་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ ཕུན་
ཚོགས་གྩིང་ཁྲོམ་སྲེ་ནང་ལུ་ཡང་ ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཆུང་བ་གཅྩིག་གྩི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦.༨༠༠ དཔྱ་བགོ་
བཀོད་དྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

མྩི་མང་གསོ་བའྩི་འཕོད་བསྲེན་ རྒྱ་སྐྱྲེད་ཐོག་ལུ་ ནད་གཞྩི་འདྩི་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབད་ནྩི་ཚུ་ ག་ནྩི་བ་ གལ་ཆྲེ་བ་ལས་བརྟྲེན་ མྩི་མང་
གསོ་བའྩི་ འཕོད་བསྲེན་ལས་རྩིམ་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་ནྩི་དང་ རྒྱ་སྐྱྲེད་གཏང་ནྩི་ལུ་ གཙོ་རྩིམ་བཟུང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

དྲེ་ཁ་ལུ་ གཙོ་བསྲེན་གྩི་ཟད་འགོ་ མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་དང་ སྨན་བཅོས་ཀྩི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དུས་ཐོག་ཁར་ སོད་ཚུགས་ནྩི་གྩི་
དོན་ལས་ འཇྩིགས་མྲེད་རྡོ་རྲེ་དབང་ཕྱུག་ གཙོ་བསྲེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་གསརཔ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ནྩི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༧༡.༦༧༠ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོད། དྲེ་བཟུམ་མའྩི་ཞབས་ཏོག་ གསརཔ་ནང་ལུ་ གོཝ་གྩི་ནད་རྩིགས་བརྟག་དཔྱད་དང་
བཤགས་བཅོས་ཆུང་ཀུ་ ཚིགས་ཏོག་ཚབ་བཙུགས་ནྩི་དང་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུའྩི་ ཆབ་གསང་བསྡུས་པའྩི་ ནད་རྩིགས་བརྟག་དཔྱད་ ལ་
སོགས་པའྩི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཚུདཔ་ཨྩིན།

•

འོང་འབབ་ཀྩི་ གནས་སངས་དང་འཁྲྩིལ་ཏྲེ་ མགོགས་ཚད་ལྡན་པའྩི་ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའྩི་ འཕོད་བསྲེན་ལས་རྩིམ་འདྩི་ རྩིས་ལོ་
འདྩི་ནང་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ནྩི་གྩི་ འོས་འབབ་ཚུ་ཡང་ བལྟ་ནྩི་ཨྩིན།

ཐབས༌བྱུས་ ༢ པ།: ཤྲེས་རྩིག་གཞྩི་སྒྱུར་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན།
•

མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེ་གྩིས་ ཤྲེས་རྩིག་གཞྩི་སྒྱུར་གྩི་ བཀའ་ཤོག་གནང་མྩི་དྲེ་གྩིས་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྩི་ བ་སོ་ཚུ་གྩི་སོ་
ལས་ ཤྲེས་རྩིག་གྩི་རྩིམ་ལུགས་ བཙན་ཐབས་འབད་ནྩི་ལུ་ སྲེམས་ཤུགས་འཐྲེབ་ར་ བསྐྱྲེད་ཚུགས་ཏྲེ་ཡོདཔ་ད་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་
མངའ་ཞབས་ཀྩི་ ཐུགས་ཀྩི་དགོངས་བཞྲེད་འགྲུབ་ནྩི་ལུ་ འཕོད་མཐུད་དྲེ་ར་ ཤྲེས་རྩིག་གཞྩི་སྒྱུར་གྩི་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྦྲགས་ཏྲེ་ ཤྲེས་
རྩིག་ལས་སྲེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༥,༢༨༨.༠༦༣ དཔྱ་བགོ་བཞག་སྲེ་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ལས་སྲེ་གྩི་ དཔྱ་བགོ་བསོམས་ལས་ མཐོ་ཤོས་
ཅྩིག་ཨྩིན།

•

རྒྱལ་ཡོངས་ཤྲེས་རྩིག་གྩི་ གཙོ་ཅན་ལས་རྩིམ་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་སབ་སོན་ཁང་དང་ གོག་རྩིག་ཀམ་པྩིའུ་ཊར་ མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་གྩི་
དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༥༡ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོད།

•

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ལས་འགོ་བཟུང་སྲེ་ མཐའ་ཟུར་གྩི་ ལྟོ་ཐོབ་མྲེན་པའྩི་སོབ་གྲྭ་ ༢༨༠ དྲེ་ཅྩིག་གྩི་ནང་ གཞུང་གྩིས་ དོ་མཛར་དང་
ཉྩི་མ་ལྟོ་གྩི་ལས་རྩིམ་ འགོ་བཙུགས་མྩི་དང་འབྲེལ་ ལྟོ་ཕོགས་ཀྩི་ཐོབ་ཚད་ཚུ་ཡང་ ཡར་སྲེང་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢
ཀྩི་དོན་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གྩི་ ལྟོ་ཕོགས་ཀྩི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༢༤༩ དཔྱ་བགོ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལྟོ་ཕོགས་ཡར་
སྲེང་འདྩི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཟས་བཅུད་དང་ལྡནམ་སྲེ་ འཐོབ་ཐབས་ལུ་ཨྩིན།

•

སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཤྲེས་རྩིག་དང་འབྲེལ་བའྩི་ མཐུན་རྲེན་ཆ་ཚང་ སོད་ཐབས་ལུ་ སོབ་གྲྭའྩི་བྩིས་དྲེབ་དང་ ལྷག་དྲེབ་ཀྩི་དོན་ལུ་
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མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༣༦ དཔྱ་བགོ་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ གོང་གསྲེབ་མཐའ་ཟུར་གྩི་ སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་ དོ་པ་དང་ ཉྩི་
མའྩི་ལྟོ་ཐོབ་ ལས་རྩིམ་ཚུ་ཡང་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ ཕུལ་ནྩི་ཨྩིན།
•

འདས་པའྩི་ལོ་གཉྩིས་ནང་ལུ་ བྩིན་དོ་བཟུམ་སྲེ་ སོབ་རྩིམ་ ༡༠ པ་ མཐར་འཁྱོལ་ཏྲེ་ ཡོད་པའྩི་སོབ་ཕྲུག་ སྲེར་སྲེ་གྩི་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་
ལུ་ ཤྲེས་ཡོན་འཕོ་མཐུད་ སང་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ སོབ་གཉྲེར་གོགས་རམ་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༤༠.༠༣༠ དཔྱ་བགོ་
བཀོད་དྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་གྩིས་ ཕམ་ཉམ་ཆུང་གྩི་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁྲེ་ཕན་རྒྱ་ཆྲེཝ་སྲེ་ བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟོའྩི་གནས་ཚད་ཁར་
ནད་ཡམས་འདྩི་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ སྩིར་བཏང་ མྩི་མང་གྩི་ འོང་འབབ་ཚུ་ མར་བབས་འགོ་བའྩི་ དུས་ཚོད་ཁར་ ཐད་ཀར་ཕན་ཐོགས་
བྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

དམྩིགས་གཏད་ ༤ པ།: བོ་རྩིག་གསར་བཏོད་དང་ འཕྲུལ་རྩིག་གོང་འཕྲེལ།
གོག་རྩིག་དང་འཕྲུལ་རྩིག་ ལག་ལྲེན་འདྩི་ དཔལ་འབོར་ཐོན་སྐྱྲེད་ གོང་འཕྲེལ་གྩི་དོན་ལུ་ མྲེད་ཐབས་མྲེདཔ་ཅྩིག་ཨྩིན། འདྩི་ཨྩིནམ་ལས་
བརྟྲེན་ གོག་རྩིག་དང་འཕྲུལ་རྩིག་ གོང་འཕྲེལ་གཏང་ནྩི་ལུ་དམྩིགས་ཏྲེ་ གཞུང་གྩིས་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་ཡོད་པའྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྩི་ལས་རྩིམ་
གཙོ་ཅན་ ཨང་གནས་ཅན་གྩི་འབྲུག་ཡུལ་ཟྲེར་མྩི་ ལས་རྩིམ་འདྩི་ འཕོ་མཐུད་དྲེ་ར་ གཞྩི་བཙུགས་དང་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ནྩི་ཨྩིན། དམྩིགས་
གཏད་འདྩི་ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་བྱུས་སྲེ་ གོག་རྩིག་དང་འཕྲུལ་རྩིག་ ལག་ལྲེན་གྩི་ཐོག་ལུ་ མྩི་སྲེའྩི་ཞབས་ཏོག་ བཙན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནྩི་ཨྩིན།
•

ཨང་གནས་ཅན་གྩི་འབྲུག་ཡུལ་ཟྲེར་བའྩི་ ལས་རྩིམ་འདྩི་གྩི་ དམྩིགས་དོན་ཚུ་

འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གྩིས་ མ་དངུལ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༠༠༩.༥༨༠ དཔྱ་བགོ་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༤.༩༠༦ འདྩི་ འབྲུག་གྩི་ གཅྩིག་སྒྲྩིལ་ཁྲལ་གྩི་ལམ་ལུགས་
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༩༤ འདྩི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨང་གནས་ངོ་རྟགས་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༦༠ འབད་མྩི་འདྩི་ གོག་རྩིག་ཐོག་
ལས་ ནདཔ་ཚུ་གྩི་ རང་སོའྩི་ ཁ་གསལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཐབས་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
•

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྩི་ ལས་རྩིམ་གཙོ་ཅན་གྩིས་ཡང་མ་དོ་བར་ གོག་རྩིག་ཡོངས་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་རྩིག་གོང་འཕྲེལ་བཏང་ཐོག་ མྩི་མང་
གྩི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ག་ཅྩི་གྩི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ བ་སབས་བདྲེ་ཏོག་ཏོ་དང་ བཙན་ཏོག་ཏོ་ བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྩིས་ལོ་འདྩི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༢.༩༦༠ འདྩི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཅ་དམ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༢.༧༣༩ འབད་
མྩི་འདྩི་ ད་ལྟོ་ལག་ལྲེན་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་ལམ་ལུགས་ རྒྱ་སྐྱྲེད་བཏང་ཐབས་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣༢.༩༧༠ འབད་མྩི་འདྩི་ ཚན་རྩིག་གནད་སྡུད་ལས་འགུལ་(data science project)
བཀོད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

ཚུ་ལུ་ དཔྱ་བགོ་

འདས་པའྩི་ལོ་གཅྩིག་ནང་ལུ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་སྲེ་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ནད་ཡམས་གདོང་ལན་ལུ་ ལྷན་ཐབས་རྒྱབ་སྐྱོར་བཟུམ་ཅྩིག་སྲེ་
གོག་རྩིག་གྩི་ཐོག་ལས་ ངོས་འཛིན་ལག་ལྲེན་ (Apps) མང་རབས་ཅྩིག་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་ནང་གསྲེས་ལས་ Druktrace App, check post management system, Bhutan vaccine
system, and quarantine management and security system ཚུ་ཨྩིན།
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དམྩིགས་གཏད་ ༥ པ་: གཞྩི་སྒྱུར་གྩི་ལས་རྩིམ་ཚུ་གྩི་ རྒྱབ་སྐྱོར།
•

ང་བཅས་ར་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེའྩི་ཞབས་ལས་ ན་ཧྩིང་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆྲེན་ཐྲེངས་ ༡༡༣ པའྩི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་
གསུང་བཤད་གནང་མྩི་དང་ མྩི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལས་ འབྲུག་པའྩི་མྩི་སྲེར་ཚུ་ལུ་ ཞྩི་གཡོག་གྩི་རྩིམ་ལུགས་དང་ ཤྲེས་རྩིག་
སྤུས་ཚད་ གཞྩི་སྒྱུར་གྩི་ཐོག་ལས་ རྒྱ་སྐྱྲེད་བཏང་དགོ་པའྩི་ བཀའ་ཤོག་གནང་མྩི་དང་འཁྲྩིལ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ནང་ གཞྩི་སྒྱུར་
གྩི་ ལས་རྩིམ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༩
དང་ ཤྲེས་རྩིག་ལྷན་ཁག་གྩི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༨ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

ཤྲེས་རྩིག་གཞྩི་སྒྱུར་གྩི་ མོ་བཏབ་ལས་རྩིམ་བཟུམ་ཅྩིག་སྲེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སོབ་གྲྭ་ ༢༢ ཀྩི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་པོའྩི་ཤྲེས་ཡོན་སྲེལ་ཁང་
(Royal Academy)གྩི་ ར་གཞུང་ཚུ་ མོ་བཏབ་ལག་ལྲེན་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༠ ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་
འཛིན་ཤྲེས་རྩིག་ཚོགས་སྲེ་ (REC)གྩི་ འགོ་འདྲེན་ཐོག་ ར་གཞུང་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༨༢.༩༠༠ དཔྱ་བགོ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

སྩིར་བཏང་མྩི་མང་ལས་དོན་འོག་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ནང་ ཕྩི་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་ གོང་འཕྲེལ་དང་ ཨཱསྩི་ཊྲེ་ལྩི་ཡ་ལུ་ འབྲུག་
མྩི་ཚུ་གྩི་ ཁྲེ་ཕན་ལུ་ སྐུ་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གསརཔ་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༥༧.༦༠༠ དཔྱ་བགོ་བཀོད་
དྲེ་ཡོད།

VII. ལས་སྲེའ་ྩི དཔྱ་བགོ།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན་
•

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་ནང་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ འདྩི་ མྩི་སྲེའྩི་ལས་སྲེ་ (social
sector)ནང་ ཨྩིནམ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༦ འདྩི་ དཔལ་འབོར་དང་ མྩི་མང་ཞབས་ཏོག་ནང་ལུ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༦ འདྩི་ སྩིར་
བཏང་མྩི་མང་ཞབས་ཏོག་དང་ དྲེ་གྩི་ལྷག་ལུས་འདྩི་ སྐྱྩིན་ཚབ་སོད་ནྩི་ དྲེ་ལས་ ཁྲྩིམས་དང་སྒྲྩིགས་འཛིན་དང་ ལམ་སྲོལ་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་ནང་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན།

•

འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་འདྩི་ཡང་ སྩིར་བཏང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ འདྩི་ གཞུང་ལྟྲེ་བའྩི་ལས་སྲེ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཨྩིནམ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༡
འདྩི་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ དཔྱ་བགོ་གནང་ཡོདཔ་ཨྩིན།

འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའྩི་ ཁ་གསལ་གྩི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུའྩི་ཀྩི་དྲེབ་ནང་ ཟུར་སྦྲགས་ ༥ པའྩི་ནང་ལུ་ གཟྩིགས་ཚུགས་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི།
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VIII. འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའ་ྩི དཔྱད་ཡྩིག།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན།
༡. ང་བཅས་རའྩི་ཐོན་ཁུངས་དང་ གཞུང་གྩི་ གཙོ་རྩིམ་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བརྟྲེན་ཏྲེ་ རྩིས་ལོ་

༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༠,༤༨༣.༡༥༠ འབད་མྩི་གྩི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའྩི་དཔྱད་ཡྩིག་འདྩི་ ཆ་འཇོག་གྩི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཁང་ཆྲེན་མོ་
འདྩི་ནང་ ཕུལཝ་ཨྩིན།
༢. འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའྩི་དཔྱད་ཡྩིག་འདྩི་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༠,༤༨༣.༡༥༠ གྩི་ནང་གསྲེས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༥,༥༩༨.༦༦༤ འདྩི་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ཟད་འགོ་གྩི་དོན་ལུ་ཨྩིནམ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༨,༣༢༠.༦༧༡ འདྩི་ གསར་སྒྲུབ་
ཟད་འགོ་ དྲེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥,༦༥༤.༤༡༥ འདྩི་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་

སྐྱྩིན་ཚབ་ བཏབ་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༩༠༩.༤༠༠ འདྩི་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་གཏང་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
IX. མྩི་མང་བུ་ལོན་གྩི་གནས་སངས།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན།
ད་ ང་གྩིས་ ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྩི་བར་ན་ མྩི་མང་བུ་ལོན་གྩི་ གནས་སངས་ཀྩི་སྙན་ཞུ་ཅྩིག་ ཕུལ་བ་ཅྩིན།
༡. དུས་ཅྩི་གྩི་ དབྩིན་ཟླ་ ༣ པ་ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཚུན་ མྩི་མང་བུ་ལོན་ཡོངས་བསོམས་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༢༤,༩༠༩.༦༠༩
ཨྩིནམ་ད་ དྲེ་ཡང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱྲེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་འབད་བ་ཅྩིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢༠.༥ གྩི་རྩིས་ཨྩིན། བུ་ལོན་གྩི་ནང་གསྲེས་
ལས་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་འདྩི་ བུ་ལོན་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༦ དང་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་འདྩི་ བརྒྱ་ཆ་ ༤ ཨྩིན།
༢. ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་ཡོངས་བསོམས་ལས་ གོག་མྲེ་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའྩི་བུ་ལོན་འདྩི་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༤.༢ ཨྩིནམ་དང་ ལྷག་ལུས་འདྩི་ སྩིར་
བཏང་གྩི་བུ་ལོན་ཨྩིན།
ཆ. ཁྲལ་གྩི་གཞྩི་སྒྱུར།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན།
༡. སྩིར་བཏང་ རྒྱལ་སྩི་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་འདྩི་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ དཔལ་འབོར་ལུ་ ཐོ་སོམ་སྲེ་ར་ ཕོགས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྲེ་ ནད་ཡམས་ཀྩི་བྲེམ་
འདྩི་ ང་བཅས་རའྩི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕྲེལ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྒྱུ་མཚན་འདྩི་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ ང་བཅས་གཞུང་
གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདས་པའྩི་ལོ་གཅྩིག་ ལྷག་ཙམ་ཅྩིག་གྩི་རྩིང་ལུ་ གནང་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་རྩིས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྩི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གྩིས་ མ་དོ་
བར་ སྩི་ཚོགས་ཀྩི་ཚོགས་ཐྲེངས་ ༣ པའྩི་ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་པའྩི་ ཁྲལ་གྩི་གཞྩི་སྒྱུར་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལས་བརྟྲེན་ ད་ལྟོ་གྩི་གནས་སངས་
ནང་ལུ་ སྲེར་སྲེ་ལུ་ ཁྲེ་ཕན་སོམ་སྲེ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
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༢. སྲེར་སྲེ་གོང་འཕྲེལ་གཏང་ནྩི་དང་ དཔལ་འབོར་ར་བརྟན་ བཟོ་ཐབས་ལུ་དམྩིགས་ཏྲེ་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་ལྟོ་ལག་ལྲེན་ཐོག་ལུ་ཡོད་
པའྩི་ ཅ་དམ་ཁྲལ་གྩི་རྩིམ་ལུགས་ཚུ་ ཁུངས་ལྡན་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཚོང་ལཱ་གོང་འཕྲེལ་གཏང་ནྩིའྩི་ དམྩིགས་གཏད་བསྐྱྲེདཔ་ཨྩིན། ཅ་དམ་ཁྲལ་
ཁུངས་ལྡན་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཅ་དམ་ཁྲལ་གྩི་དཔྱད་ཡྩིག་འདྩི་ ཚོགས་ཁང་ཆྲེན་མོ་འདྩི་ནང་ལུ་ དབྩིན་ཟླ་འདྩི་གྩི་ དབྩིན་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ཕུལ་ནྩི་
ཨྩིན།
༣. འདྩི་བཟུམ་སྲེ་ར་ མདང་ཞག་ ཚོགས་ཐྲེངས་ ༣ པའྩི་ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་པའྩི་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གྩི་ཁྲལ་གྩི་ བཅའ་ཁྲྩིམས་ཀྩི་
བསར་སོད་ཀྩི་ཚེས་གངས་འདྩི་ དུས་ཅྩི་གྩི་ཟླཝ་ ༧ པའྩི་ནང་ལུ་ ཨྩིན་རུང་ར་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ བ་སབས་མ་བདྲེཝ་ ཐོན་པ་ལས་
བརྟྲེན་ བསར་སོད་ཀྩི་ཚེས་གངས་འདྩི་ ཕར་བཤུད་འབད་ནྩི་གྩི་དོན་ལུ་ བཅའ་ཁྲྩིམས་འདྩི་ འཕྩི་སྣོན་གྩི་དོན་ལུ་ དབྩིན་ཟླ་འདྩི་གྩི་ དབྩིན་ཚེས་
༣༡ ལུ་ ཕུལ་ནྩི་ཨྩིན།
ཇ. མྩི་མང་ལས་སྲེའ་ྩི གཙུག་སྲེ་ཚུ་གྩི་ དངུལ་འབྲེལ་གནས་སངས་དང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས།
མྩི་རོ་ཚོགས་དཔོན།
མྩི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲྩིམས་ཀྩི་ དགོངས་དོན་ལྟར་དུ་ ད་ ང་གྩིས་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་དང་ མྩི་མང་གཙུག་སྲེ་གཞན་ཚུ་གྩི་
ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་སྲེ་ ཕུལ་ནྩི་ཨྩིན། ད་རྲེས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ བསོམས་ཀྩིས་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ ༡༤
ཡོདཔ་ད་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ རང་སོའྩི་འགན་ཁུར་ དོན་སྨྩིན་ཅན་འབད་ འགྲུབ་ནྩི་ལུ་དམྩིགས་ཏྲེ་ དབྩིན་ལོ་
༢༠༢༠ ནང་ལས་ ལོ་བསར་གྲུབ་འབས་གན་ཡྩིག་ འགོ་བཙུགས་ཏྲེ་ཡོདཔ་ མ་ཚད་ སྲེར་སྲེའྩི་གལ་གཏོགས་འབད་ནྩི་ལུ་ སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་
བཅུག་ནྩིའྩི་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གྩིས་ གཞུང་གྩིས་དབང་བའྩི་ ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གྩི་ བགོ་བཤའ་ཚུ་ སྲེར་པ་ཚུ་གྩིས་ འཆང་ནྩི་ཡོདཔ་ བཟོ་ནྩིའྩི་
སྐོར་ལས་ ཞྩིབ་འཇུག་ཅྩིག་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནྩི་ཨྩིན།
I. དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གྩི་ གྲུབ་འབས།
༡. སྩི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གྩིས་ ཁྲལ་དང་ཁྲེབ་ས་བགོ་བཤའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༣.༢༣༦ གྩི་ ཁྲེ་
ཕན་བྱུང་ཡོད་རུང་ ཁྲེ་ཕན་འདྩི་ ནད་ཡམས་འདྩི་ལུ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༧.༡ ཉམས་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢. རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ གཞུང་གྩིས་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གྩི་ འོང་འབབ་རྩིས་ཆད་དང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་དོན་ལས་
ཡོངས་བསོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༩༩.༦༩༤ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་སྲེ་ སོད་ཡོད་མྩི་དྲེ་ ཧྲེ་མའྩི་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༨.༤ གྩི་ ཡར་
སྲེང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
II. འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩི་བཟུང་གྩི་ གྲུབ་འབས།
༡. སྩི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩི་བཟུང་གྩི་ འོང་འབབ་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧,༤༤༣.༥༢༦ བཟོ་ཡོད་མྩི་འདྩི་
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩ དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༣ གྩི་ ཡར་སྲེང་ཐོན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ གཙོ་བོ་ར་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་དང་ འབྲུག་སར་བྱུང་གོག་མྲེ་ལས་
འཛིན་ དྲེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་གཏྲེར་ལས་འཛིན་ཚུ་གྩི་ ཁྲེབ་ས་བགོ་བཤའ་ལས་ཐོན་ནུག།
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III. འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩི་བཟུང་གྩི་ ཡན་ལག་ལས་སྲེ་ཚུ་གྩི་གྲུབ་འབས།
༡. དབྩིན་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩི་བཟུང་འོག་གྩི་ ལས་སྲེ་ཚུ་ནང་ལས་

འོང་འབབ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༣༤,༦༧༦.༥༡༠ འབད་མྩི་དྲེ་ ཧྲེ་མའྩི་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢.༥ མར་བབས་སོང་ནུག། ཁོང་གྩི་འོང་འབབ་ མར་བབས་མྩི་དྲེ་ཡང་
གཙོ་བོ་ར་ འབྲུག་མཁའ་གྲུལ་ལས་འཛིན་དང་ འབྲུག་གོག་མྲེ་ལས་འཛིན་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚུ་གྩི་ འོང་འབབ་ ཉམས་ཡོདཔ་
ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཨྩིན་པས།
༢. འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩི་བཟུང་འོག་གྩི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གྩི་ བུ་ལོན་འདྩི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣༧,༠༣༩.༣༢༣ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༥ ཡར་སྲེང་ཐོག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༩,༨༢༡.༧༤༩ གུ་གནས་ནུག།
IV. གཞུང་འབྲེལ་འགན་ལྲེན།
༡. ར་ཁྲྩིམས་ཆྲེན་མོ་དང་ མྩི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲྩིམས་ཀྩི་ དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲྩིལ་ ཏྲེ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གྩིས་
ནང་བཟོ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ གོང་གཡུས་གོག་མྲེ་བཀྲམ་སྲེལ་ གོང་གཡུས་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ དྲེ་ལས་ ཁང་ག་རན་པའྩི་ཁྱྩིམ་བཟོ་ ལ་སོགས་
པའྩི་ གཙོ་རྩིམ་ལས་སྲེ་ཚུ་གྩི་དོན་ལུ་ སྐྱྲེད་ཆུང་ཀུའྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ ལྲེན་ནྩི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཀྩི་དོན་ལས་ གཞུང་གྩིས་ གཞུང་འབྲེལ་འགན་
ལྲེན་ཚུ་ གནངམ་ཨྩིན།
ད་རྲེས་ཚུན་ཚོད་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༩༡༢.༣༩༠ ལྲེན་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་འགན་
ལྲེན་ཚུ་ སོད་དྲེ་ཡོད།
V. རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟྲེན་མ་དངུལ་གྩི་ གྲུབ་འབས།
༡. དབྩིན་ལོ་ ༢༠༢༠ དབྩིན་ཟླ་ ༦ པའྩི་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟྲེན་མ་དངུལ་གྩི་ འཐུས་མྩི་ཡོངས་བསོམས་འདྩི་
༦༥,༤༡༤ གུ་ལྷོད་ཡོདཔ་དང་ དྲེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་མྩི་རློབས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༥ གྩི་རྩིས་ཨྩིན་པས།
༢. ལོ་དྲེ་ནང་ ཁོང་གྩིས་ ཟླ་རྩིམ་ཟུར་ཕོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༠༥.༦༣༠ སོད་ཡོད་པའྩི་ ཁར་ འཚོ་རྟྲེན་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༨༩༡.༢༢༠ ལོག་སོད་ནུག།
༣. དབྩིན་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟྲེན་མ་དངུལ་གྩི་ མ་དངུལ་བསོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༠,༨༢༢.༠༨༠
གུ་ གནས་ཡོད་མྩི་དྲེ་ ཧྲེ་མའྩི་ལོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢.༥ གྩི་ ཡར་སྲེང་ཨྩིན་པས།
གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཟུར་ཕོགས་ཀྩི་ཁྱབ་ཚད་ ཡར་སྲེང་འབད་ནྩི་དང་ ཡུན་བརྟན་ངྲེས་གཏན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ ཁས་ལྲེན་ཡོད་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི།
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VI. གོག་མྲེ་ལས་སྲེ་གྩི་ གྲུབ་འབས་:
༡. ད་རྲེས་ མྲེ་ག་ཝཊྩི་ ༧༢༠ འབད་མྩི་ མང་སྲེ་ཆུ་གོག་མྲེ་འཕྲུལ་ཁང་འདྩི་ལས་ གོག་མྲེ་ བཀྲམ་སྲེལ་ འགོ་བཙུགས་ཞྩིནམ་ལས་ ང་བཅས་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྩི་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་དྲེ་ ཡོད་པའྩི་ གོག་མྲེ་བཏོན་ཚད་འདྩི་ མྲེ་ག་ཝཊྩི་ ༢,༣༣༤ གུ་ལྷོད་དྲེ་ཡོད། འདྩི་ཡང་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དྲེ་
ཡོད་པའྩི་ གོག་མྲེ་བཏོན་ཚད་ཀྩི་ འོས་འབབ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༣ གྩི་རྩིས་ཨྩིན་པས།
༢. གནམ་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ གོག་མྲེ་ཕྩིར་ཚོང་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐྲེར་འབུམ་ ༣༡.༠༤༨ བཟོ་ཡོདཔ་ད་ འདྩི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༡༢,༩༥༥ འདྩི་ མང་སྲེ་ཆུ་གོག་མྲེ་ལས་འཛིན་ནང་ལས་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨྩིན། མ་གཞྩི་ མང་སྲེ་ཆུ་གོག་མྲེ་ལས་འཛིན་གྩི་ འོང་འབབ་འདྩི་
འདྩི་བ་མངམོ་སྲེ་ འཐོན་དགོཔ་ཅྩིག་ཨྩིན་རུང་ འཕྲུལ་ཨམ་གཅྩིག་ མྲེདཔ་འགོ་བ་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ གོག་མྲེའྩི་བཏོན་ཚད་ མར་བབས་སོངམ་
ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཨྩིན།
༣. སྩི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་འདྩི་ གོག་མྲེ་ལས་སྲེ་གྩི་དོན་ལུ་ ལྲེགས་ཤོམ་ཅྩིག་སྲེ་ ཐོན་ཡོད་རུང་ ནད་ཡམས་ འགོ་ཐོག་འཐོན་པའྩི་ དུས་ཡུན་ནང་ལུ་
ལག་ཐོག་ཡོད་པའྩི་ གོག་མྲེ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ ལཱ་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་གོག་མྲེ་ལས་འཛིན་གྩི་ གོག་མྲེའྩི་ཁྲལ་ བསྡུ་ལྲེ ན་
དྲེ་ཡང་ ཟུར་བརྟག་བཟའ་ཁང་ཚུ་ལུ་ གོག་མྲེ་རྩིན་མྲེད་སོང་པར་བྩིན་མྩི་དང་ ཉྲེས་ཆད་དགོངས་ཡངས་ཚུ་ལས་བརྟྲེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༨༨༨.༣༦ གྩིས་ ཉམས་སོང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
VII. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་་དབང་འཛིན།
༡. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩི་ དམྩིགས་གཏད་གཙོ་བོ་འདྩི་ དཔལ་འབོར་ནང་ལུ་ གོང་ཚད་ཚུ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་ བཞག་ནྩིའྩི་དོན་
ལས་ དངུལ་འབྲེལ་སྲྩིད་བྱུས་ཚུ་ བརམ་ནྩི་འདྩི་ཨྩིན།
༢. སྩི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྩི་ཟླ་ ༦ པའྩི་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩི་ སྩིར་བཏང་དངུལ་འབྲེལ་གནས་སངས་འདྩི་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠༣,༡༣༨.༡༢༠ གུ་ གནས་ཡོདཔ་ད་ དྲེ་ཡང་ ཧྲེ་མའྩི་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༢.༧ གྩིས་ ཡར་སྲེང་ཨྩིན་པས།
VIII. ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས།
༡. ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་འབད་མྩི་ མང་ཤོས་ར་ ཨྲེ་ཤྩི་ཡ་ལས་ཨྩིནམ་ད་ ཁོང་གྩི་མ་ར་གཞྩི་
བཙུགས་འདྩི་ ཐད་ཀར་གྩི་ཕྩིའྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༤ ཨྩིན་པས། རྒྱ་གར་ལས་འབད་བ་ཅྩིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༧ དང་
ཁོང་གྩི་འོག་ལས་ར་ སྩིང་ག་པོར་དང་ ཐའྲེ་ལྲེནཌྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ཨྩིན་པས། ༢. སྩི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྩི་ཟླ་ ༡༢ པའྩི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་
གཞྩི་བཙུགས་ལས་ འགུལ་ ༩༢ ཡོདཔ་ད་ དྲེ་ཚུ་གྩི་ གནས་གོང་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༧,༡༣༤.༦༠༠ ཨྩིན་པས། འདྩི་ཚུའྩི་གས་ལུ་ སྩི་
ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་མྩི་ གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣,༥༢༧.༤༢༠ འབད་མྩི་ ལས་འགུལ་ ༡༠ ཡང་ཚུདཔ་ཨྩིན།
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IX. བོ་གཏད་མ་དངུལ་ཚུ།
མྩི་རྲེ་ཚོགས་དཔོན།
༡. བོ་གཏད་མ་དངུལ་ཚུ་གྩི་སྐོར་ལས་ ཞུ་བ་ཅྩིན་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་ཚུ་ འཆར་དངུལ་ལས་ ཐ་དད་ཨྩིནམ་ད་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའྩི་བཀའ་
ཁྲྩིམས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲྩིམས་ལུགས་ དྲེ་ལས་ སྒྲྩིགས་གཞྩི་ཚུ་དང་འཁྲྩིལ་ཏྲེ་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའྩི་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་ བསན་རའྩི་
མ་དངུལ་དང་ བརྟན་གཞྩི་མ་དངུལ་ཟྲེར་ མ་དངུལ་ཧམ་པ་གསུམ་ཡོད་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི།
༢. མ་དངུལ་དྲེ་ཚུ་གྩི་ དངུལ་འབྲེལ་གནས་སངས་ཀྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་ནང་ལུ་ བཀོད་དྲེ་ཡོདཔ་ད་ འབྲུག་གསོ་
བའྩི་བོ་གཏད་མ་དངུལ་ཐད་ལུ་ འབད་བ་ཅྩིན་ སྩི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྩི་ཟླ་ ༣ པའྩི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ ཉྲེར་མཁོའྩི་སྨན་རས་དང་ སྨན་ཁབ་ཚུ་ ཉོ་ནྩི་
ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༨༩.༤༢༡ ཟད་འགོ་བཏང་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ མ་དངུལ་འདྩི་ནང་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣,༡༤༧.༩༢༧ ཡོད།
༣. འབྲུག་གྩི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་ མ་དངུལ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅྩིན་ སྩི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྩི་ཟླ་ ༣ པའྩི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ མ་དངུལ་
ལྷག་ལུས་ ཡུ་ཨྲེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༥༨.༨༢༤ ཡོདཔ་ད་ དྲེ་ནང་ལུ་ སྐྱྲེད་ཀྩི་འབབ་ཁུངས་ ཡུ་ཨྲེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༡.༡༨༡ འབད་མྩི་ཅྩིག་ཡང་
ཚུདཔ་ཨྩིན།
༤. ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་ཏོག་མ་དངུལ་ (Universal Service Fund) ནང་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༧༦.༡༠༥ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༧.༤༡༢ འབད་མྩི་ཅྩིག་ བརྒྱུད་འཕྩིན་ལས་སྲེ་ཚུ་ལས་ ལོ་བསར་ཆོག་ཐམ་ག་ཡོན་སྲེ་ཐོབ་
ཡོདཔ་ཨྩིན། མ་དངུལ་འདྩི་ནང་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ གོང་གཡུས་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་རྩིམ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥༩.༦༥༣ ཟད་འགོ་བཏང་ནུག།
༥. འབྲུག་གྩི་ དཔལ་འབོར་བརྟན་གཞྩི་མ་དངུལ་(Economic Stabilization Fund) ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྩི་ཟླ་ ༣
པའྩི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༨༤.༥༤༡ ཡོདཔ་ད་ དྲེ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༠.༥༦༦ འབད་མྩི་ཅྩིག་
བཙུགས་བཞག་གྩི་སྐྱྲེད་སྲེ་ ཐོབ་ཡོདཔ་ཨྩིན།
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མཇུག་བསྡུ།
༡. ནད་ཡམས་འདྩི་ལུ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ དཔལ་འབོར་ལུ་ ཐོ་སོམ་སྲེ་ར་ ཕོག་སྲེ་ཡོད་པའྩི་ གནས་སྐབས་ནང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྩི་ འཆར་
དངུལ་ཡོངས་བསོམས་འདྩི་ འཆར་གཞྩི་ ༡༢ པའྩི་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ དྲེ་ཅྩིག་ཨྩིནམ་དང་ དྲེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་
གཞུང་གྩིས་ ཟད་འགོ་ཡར་སྲེང་གྩི་ཐོག་ལས་ དཔལ་འབོར་ལྷན་ཐབས་འབད་ནྩི་ལུ་ དམྩིགས་ཏྲེ་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༢. ནད་ཡམས་འདྩི་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ འཕོ་མཐུད་ཅན་གྩི་དོ་འགན་ བྱུང་ནྩི་ཨྩིནམ་ལས་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པཆྲེའྩི་ མཁྱྲེན་རྒྱ་ཆྲེ་བའྩི་
དབུ་ཁྲྩིད་འོག་ལུ་ གཞུང་གྩིས་ ནད་ཡམས་ཁྱབ་སྲེལ་ བཀག་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་མ་འདཝ་ཚུ་བཏོན་ཏྲེ་ར་ ཡོདཔ་ཨྩིནམ་མ་ཚད་ ཁག་ཆྲེ་
བ་ར་ མྩི་སྲེར་ཚུ་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དག་ གནང་མྩི་ལས་བརྟྲེན་ གདོང་ལན་གྲུབ་འབས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྲེ་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༣. རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕྲེལ་གཏང་ནྩི་གྩི་ ཐབས་ཤྲེས་གཙོ་བོ་ཅྩིག་འདྩི་ སྲེར་སྲེའྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ རྒྱ་སྐྱྲེད་
གཏང་ནྩི་དང་ ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའྩི་ལམ་ལུགས་དང་སྲྩིད་བྱུས་ཚུ་ ལྲེགས་བཅོས་འབད་ཐོག་ སྲེར་སྲེ་གྲེང་འཕྲེལ་གཏང་ནྩི་ལུ་ གཙོ་
བོར་བཏོན་ནྩི་ཨྩིན།
༤. རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་ར་བརྟན་བཟོ་ནྩི་གྩི་ ཐབས་ཤྲེས་ལུ་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་རྩིས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྩི་ཐབས་ལམ་
ཚུ་ རྒྱ་ཆྲེཝ་སྲེ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་ཡོད་མྩི་ལུ་བརྟྲེན་ ཐད་ཀར་ཁྲལ་ལས་བརྟྲེན་པའྩི་འོང་འབབ་ཚུ་ མར་བབས་སོང་སྲེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། ང་བཅས་
ར་ བསོད་ནམས་བྲེ་གྩིས་རོགས་རུང་ ཕུད་ཀྩིས་མ་རོགས་ཟྲེར་ སབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྲེ་ མ་གཞྩི་ ནད་ཡམས་འདྩི་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ མྩི་སྲེ་ནང་
ལུ་ དཀའ་ངལ་ངྲེས་ཏྩིག་འབྱུངམ་ དཔྲེ་སྲྩིད་རུང་ མྩི་དབང་མངའ་ཞབས་ ཐུགས་མཁྱྲེན་རྒྱ་ཆྲེ་བ་ལས་བརྟྲེན་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའྩི་ སྐྱྩིད་སྡུག་ལས་
བརྟྲེན་ འབྲུག་པའྩི་མྩི་སྲེར་ ག་ར་ལུ་ ཐད་ཀར་ ཁྲེ་ཕན་སོམ་སྲེ་ར་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན།
༥. ནད་ཡམས་འདྩི་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་འདྩི་ འབོར་ཆྲེ་ཏོག་ཏོ་སྲེ་ ཉམས་སོང་པ་ལས་
བརྟྲེན་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྩིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ཟད་འགོ་ འགབ་ནྩི་ལུ་ གདོང་ལན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་ཨྩིན་པ་ལས་བརྟྲེན་ ང་བཅས་ར་
འཆར་དངུལ་ལས་སྲེ་ཚུ་གྩིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ཟད་འགོ་ཚུ་ ཁུངས་ལྡན་གྩི་ཐོག་ལས་ ལག་ལྲེན་འཐབ་གནང་དགོཔ་འདྩི་ ག་ནྩི་བ་ གལ་ཆྲེཝ་སྲེ་
ཐོན་ཡོད། འདས་པའྩི་འཆར་ལོ་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྲེ་ཚུ་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ཟད་འགོ་ཚུ་ ཁུངས་ལྡན་སྲེ་ ལག་ལྲེན་འཐབ་
གནང་མྩི་འདྩི་ལུ་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་དྩིན་ཆྲེ་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི་ཨྩིན།
༦. གཞུང་དང་ མྩི་སྲེར་ཚུ་གྩི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ ང་གྩིས་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེ་མཆོག་དང་ མྩི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞྩི་པ་མཆོག་ དྲེ་ལས་
རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་དང་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མྩི་སྲེར་གྩི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཕག་ལཱ་ཚུ་ ཉྩིན་མཚན་མྲེད་པར་ གནང་མྩི་
དང་ སྐུ་སྲོག་གྩི་ཉྲེན་སྲུང་ལུ་ཡང་ མ་གཟྩིགས་པར་ ནད་ཡམས་ཀྩི་ གདོང་ལན་མཛད་དྲེ་ གནང་མྩི་འདྩི་ལུ་ ལུས་ངག་ཡྩིད་གསུམ་གྩི་སོ་ལས་
བསམ་བརོད་ལས་ འདས་པའྩི་ བཀའ་དྩིན་གུས་བཏུད་ཕུལ་ནྩི་ཨྩིན།
༧. ད་རྲེས་ ང་གྩིས་ གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཅྩིག་ལྲེན་ཏྲེ་ མྩི་རྲེ་བོན་ཆྲེན་གྩིས་དབུ་གཙོས་པའྩི་ གཞུང་དང་ མྩི་སྲེར་གྩི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ སྐྱབས་རྲེ་རྲེ་
མཁན་ཁྲྩི་རབས་ ༧༠ པ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇྩིགས་མྲེད་ཆོས་གགས་མཆོག་གྩིས་ དབུ་གཙོས་པའྩི་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་ ཆོས་སྲེ་ལྷན་ཚོགས་ཁག་གྩིས་ མྩི་
དབང་མངའ་ཞབས་དང་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ སྐུ་ཚེ་ལུ་ བར་ཆད་མ་འབྱུང་ནྩི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མྩི་སྲེར་གྩི་ མཐའ་དོན་ལུ་དམྩིགས་ཏྲེ་ ཉྩིན་
བསར་བཞྩིན་དུ་ སྐུ་རྩིམ་ཚུ་ བསྒྲུབས་པ་གྩིས་མ་ཚད་ ང་བཅས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་ བཀའ་སྲུང་ཚུ་ལུ་ གསོལ་ཁ་དང་ ནད་ཡམས་ཞྩི་ཐབས་ལུ་
སངས་རྒྱས་སྨན་བ་གྩི་ སྐུ་མཆོད་ཚུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྲེ་ བསྒྲུབས་གནང་མྩི་ལུ་ དམ་ཚིག་གཙང་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཧྩིང་ལས་ར་ བཀའ་དྩིན་
གུས་བཏུད་ཞུ་ནྩི་ཨྩིན།
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༨. མ་གཞྩི་ འདས་པའྩི་རྩིས་ལོ་ནང་ལུ་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲྭ་ཚང་དང་ཆོས་སྲེ་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་གྩི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ འབོར་ཆྲེ་ཏོག་
ཏོ་སྲེ་ ཕུལ་མ་ཚུགས་ཏྲེ་འབད་རུང་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ བདྲེ་སྒྲྩིག་འབདཝ་མ་ཚད་ གྲྭ་ཚང་ཁོང་རང་གྩི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ སོད་
ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་སྐུ་རྩིམ་ཚུ་ མ་ཆད་པར་ རྒྱས་ཤྩིང་རྒྱསཔ་སྲེ་ མཛད་གནང་མྩི་ལུ་ གནམ་མྲེད་ས་མྲེད་ བཀའ་དྩིན་ཆྲེ་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི་ཨྩིན།
༩. དུས་ཅྩི་གྩི་ལོ་འདྩི་ ང་བཅས་ར་ ཆོས་ཀྩི་དབུ་ཁྲྩིད་ སྐྱབས་རྲེ་རྲེ་མཁན་ཁྲྩི་རབས་ ༧༠ པ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇྩིགས་མྲེད་ཆོས་གགས་མཆོག་ ཆོས་ཀྩི་
དབུ་ཁྲྩིད་མཛད་དྲེ་ མྩི་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའྩི་ལོ་ ཨྩིན་པ་ལས་བརྟྲེན་ སྐྱབས་རྲེ་གྩི་ འདས་པའྩི་ལོ་ ༢༥ གྩི་ནང་ལུ་ ཆོས་ཕོགས་དང་འབྲེལ་
བའྩི་ གཞྩི་སྒྱུར་དང་ མཛད་བ་བཟང་པོ་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་དང་ཡྩིད་ཆྲེས་ཀྩི་ཐོག་ལས་ དད་དམ་གཙང་མའྩི་སོ་ལས་ བཀྲ་ཤྩིས་ལྲེགས་སྨོན་
ཕུལཝ་དང་ཆ་ སྐྱབས་རྲེ་རྩིན་པོ་ཆྲེ་ སྐུ་ཚེ་ཆུ་ལས་རྩིང་ མཛད་པ་ཕྩིན་ལས་དར་ཞྩིང་རྒྱས་ཏྲེ་ དུས་གཏན་འཇགས་ ང་བཅས་རའྩི་ རྒྱལ་ཁབ་
དང་མྩི་སྲེར་གྩི་ ར་བའྩི་བམ་སྲེ་ བཞུགས་བཅུག་ཟྲེར་བའྩི་ བཀྲྩིས་སྨོན་ལམ་ཕུལ་ནྩི་ཨྩིན།
༡༠. ནད་ཡམས་ཀོ་ཝྩིཌ་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ ཁྱྩིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལུ་ བ་སབས་མ་བདྲེཝ་ ག་བཟུམ་ཅྩིག་ བྱུང་སྲེ་འབད་རུང་ ང་བཅས་
རའྩི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆྲེའྩི་ ལམ་སོན་བཟང་པོ་དང་འཁྲྩིལ་ཏྲེ་ ང་བཅས་རའྩི་ གསོ་བའྩི་ལས་བྲེདཔ་དང་ དག་
ཁག་གསུམ་གྩི་དམག་མྩི་ བདྲེ་སྲུང་ དྲེ་ལས་ ཅ་དམ་ ཕྩི་མྩི་ནང་བསྐྱོད་ བཟའ་ཆས་ཁྲྩིམས་དོན་དབང་འཛིན་ སྐྱྲེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་
ལུང་ཕོགས་བསན་རྒྱས་དང་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཕག་ལཱ་གནང་མྩི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཁས་བངས་པ་ཚུ་གྩིས་ རང་སྲོག་ཨྩིན་རུང་ བོས་
བཏང་སྲེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མྩི་སྲེར་གྩི་ ཉྲེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྲེ་ བཞག་ཐབས་ལུ་ ཉྩིན་ནུབ་མྲེད་པར་ ཕག་ལཱ་གནང་མྩི་འདྩི་ལུ་ཡང་ ཧྩིང་དྭངས་
མའྩི་དཀྩིལ་ལས་ར་ བཀའ་དྩིན་ཆྲེ་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི།
༡༡. འདྩི་བཟུམ་སྲེ་ར་ ནད་ཡམས་ཀྩི་གདོང་ལན་གྩི་ ཕག་ལཱ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅྩིག་སྲེ་ འགོ་ཐབས་ལུ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྨན་
ཁབ་ཀྩི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྲེ་ གནང་མྩི་འདྩི་ལུ་ རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྩི་སྲེར་ལུ་ བཀའ་དྩིན་ཆྲེ་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི་ཨྩིན། འདྩི་བཟུམ་སྲེ་ར་
རྒྱལ་སྩི་དང་ཟུང་ཕོགས་ གོང་འཕྲེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྲེ་ ཚུ་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ གང་དག་ གནང་མྩི་འདྩི་ལུ་ དུས་ནམ་ཡང་ སྲེམས་ལས་མྩི་
བརྲེད་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི་ཨྩིན།
༡༢. ང་བཅས་རའྩི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ཕྩི་ཁར་བཞུགས་མྩི་ འབྲུག་མྩི་ཚུ་གྩིས་ཡང་ དད་དམ་གཙང་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཅྩི་ལོགས་གང་
ལོགས་སྲེ་ རྒྱལ་ཁབནང་ལུ་ བ་སབས་ མ་བདྲེ་བའྩི་དུས་ཚོད་ཁར་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མྩི་ལུ་ གཞུང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་དྩིན་ཆྲེ་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི་
ཨྩིན།
༡༣. ནད་ཡམས་ཀོ་ཝྩིཌ་ལུ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ ང་བཅས་ར་ འབྲུག་པའྩི་མྩི་སྲེར་ཨྩིན་ཟྲེར་ དམ་ཚིག་ འགྱུར་བ་མྲེད་པའྩི་ཐོག་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་གྩི་
ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ སོན་ནྩི་གྩི་གོ་སྐབས་ བཟང་པོ་ ཐོབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཇྩིགས་སྣང་མྲེད་པའྩི་ སྙྩིང་སོབས་སོན་ཏྲེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕག་ཞུ་ནྩི་གྩི་
གསྲེར་ལས་དཀོན་པའྩི་ གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་ ཐོབ་ཅྩིས་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི་ཨྩིན། འདྩི་ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་རའྩི་ སྩི་གཙུག་གྩི་ཉྩི་ཟླ་ དྩིན་ཅན་གྩི་ཕམ་ མྩི་
དབང་ཡབ་སྲས་གཉྩིས་ཀྩི་ མཛད་བ་དང་ལམ་སོན་ཚུ་ལས་བརྟྲེན་ཏྲེ་ཨྩིན་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི་ཨྩིན།
༡༤. མཇུག་ར་ ང་བཅས་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྩི་ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་ཚུ་གྩི་ ཐུགས་རྲེའྩི་བྩིན་རླབས་ལུ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ འབྲུག་གྩི་ རྒྱལ་བོན་
འབངས་གསུམ་ ཞྩི་བདྲེ་དང་ དགའ་སྐྱྩིད་ཀྩི་ངང་ལུ་ གནས་བཅུག་ཟྲེར་བའྩི་ སྨོན་ཚིག་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བསྐལ་པ་མ་སོང་གྩི་བར་
དུ་ དགའ་སྐྱྩིད་ཀྩི་ཉྩིམ་ ཤར་བཅུག་ཟྲེར་བའྩི་ སྨོན་ལམ་དང་བཅས་ བཀྲྩིན་ཆྲེ་ཟྲེར་ཞུ་ནྩི་ཨྩིན།
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