འ ག་ ་བཙག་འ ་ ན་ གས།
E L E C T I O N C O M M I SSI O N O F B H U TA N
(Ensuring Free, Fair & Democratic Elections & Referendums)
ཨི་སི་བི་/བརྡ་འཕྲིན་-༠༡/༢༠༡༦/༦༧༩

སྤྱི་ཚེས་༧-༡༠-༢༠༡༦
བརྡ་འཕྲིན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གི་ བྱང་ཐིམ་ཁྲོམ་-ཀ་ཝང་-གླིང་བཞི་-ན་རོ་-སྲོས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་དུས་མིན་བཙག་འཐུ།
༉

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣-༡༠-༢༠༡༦ ལུ་ གནང་ཡོད་པའི་བཀའ་ཐམ་ཆེན་མོའི་

དགོངས་དོན་ལུ་ གུས་བཏུད་དང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༥༧༧ དང་༥༧༩ ཅན་
མ་དང་འཁྲིལ་

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་མངའ་འོག་གི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་

འདེམས་ཁོངས་

བྱང་ཐིམ་ཁྲོམ་-ཀ་ཝང་-གླིང་བཞི་-ན་རོ་-སྲོས་ཀྱི་དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་

དུས་མིན་

བཙག་འཐུའི་ལས་འཆར་དང་ འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་གསལ་ བཙག་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་
ཆ་ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་ ཚོགས་རྒྱན་འཛིན་སྐྱོང་ བདེ་སྲུང་ དེ་ལས་ གཞན་གྲ་སྒྲིག་ཚུའི་བརྡ་
འཕྲིན་གཤམ་འཁོད་ལྟར་སྤེལ་མི་ཡང་
ཀ༽

བཙག་འཐུའི་ལས་འཆར།
༡.

བྱང་ཐིམ་ཁྲོམ་-ཀ་ཝང་-གླིང་བཞི་-ན་རོ་-སྲོས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་

དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་ཚེས་གྲངས་དང་

དུས་ཚོད་ཀྱི་ལས་འཆར་འདི་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཨིན་མི་ཡང་
ཐིག་ཁྲམ་༡: བཙག་འཐུའི་ལས་འཆར།
ཨང་

ལས་འཆར་
དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་གྱི་དོན་ལུ་ བཀའ་ཤོག་ཕེབས་པ།

༡
༢
༣
༤

སྤྱི་ཚེས་
༣-༡༠-༢༠༡༦

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་ལས་
འཆར་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་སྤེལ་ནི།
ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་གིས་ ངོས་ལེན་

༧-༡༠-༢༠༡༦ སྤེན་པ།

འགོ་དཔོན་ལུ་ འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་གི་ཞུ་ཡིག་གཏང་ནི་འགོ་བཙུགས།
འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་བཙུགས་ནི་མཐའ་མཇུག་ཚེས་
གྲངས།

༡༣-༡༠-༢༠༡༦ པ་སངས།
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༥
༦

འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་གི་བརྟག་ཞིབ།
འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་གྱི་ ཞུ་
ཡིག་བཙུགས་ནི།

༧

བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འགོ་བཙུགས།

༨

འདེམས་ངོ་ལས་ཕྱིར་འཐོན་གྱི་མཐའ་མཇུག་ཚེས་གྲངས།

༩
༡༠
༡༡

༡༤-༡༠-༢༠༡༦ སྤེན་པ།

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་གཏང་ནི་འགོ་
བཙུགས།

༡༦-༡༠-༢༠༡༦ ཟླ་བ།

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་གི་ཞུ་ཡིག་ལེན་ནི་
ཚེས་གྲངས་/དུས་ཚོད་མཇུག།
༢-༡༡-༢༠༡༦

བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་མཇུག་བསྡུ་ནི།

ཕུར་བུ། དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༩ ལུ།
༣-༡༡-༢༠༡༦

༡༢

འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་ལེན་ནིའི་ཉིནམོ་/དུས་ཚོད་མཇུག།

པ་སངས། ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༥
ལུ།

༡༣
༡༤

ཁ༽

ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ།

༤-༡༡-༢༠༡༦ སྤེན་པ།

གྲུབ་འབྲས་བསྡོམས་ནི།
གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་སར་
གྲུབ་འབྲས་སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་ནི།

༡༥

བཙག་འཐུའི་བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ནི་དུས་ཡུན་འགོ་བཙུགས།

༡༦

བཙག་འཐུའི་ལག་ཁྱེར་གནང་ནི།

༡༧

བཙག་འཐུའི་བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ནི་དུས་ཡུན་མཇུག་བསྡུ།

༥-༡༡-༢༠༡༦ ཉི་མ།

༢༡-༡༡-༢༠༡༦ མིག་དམར།

འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་བཙུགས་ཐངས།
༢.

གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༣-༡༠-༢༠༡༦ རེས་གཟའ་པ་སངས་ལུ་ གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་བཙུགས་ནི་
མཐའ་མཇུག་གི་ཚེས་གྲངས་དང་བཅས་ཡོད་མི་ནང་འཁོད་

དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་དོ་འགྲན་འབད་ནི་ལུ་

གདམ་ངོ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་བཙུགས་དགོ།
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༣.

གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ཆ་ཚང་སྦེ་ མིང་རྟགས་དང་ ངོ་འབྱོར་བདེན་རྟགས་ཀྱི་
མིང་རྟགས་བཅས་ གཤམ་འཁོད་ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་འབྲི་ཤོག་དང་སྦྲགས་བཀོད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་
༣.༡.

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་འབྲི་ཤོག་ཨང་ ༥ ཀ་པ་: རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་དུས་མིན་བཙག་འཐུ་
གི་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་གི་ཡིག་ཆ་ དགོས་མཁོ་ཅན་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་
དང་སྦྲགས།

༣.༢.

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་འབྲི་ཤོག་ཨང་ ༦ པ་: རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འདེམས་ཁོངས་ བྱང་
ཐིམ་ཁྲོམ་-ཀ་ཝང་-གླིང་བཞི་-ན་རོ་-སྲོས་ཀྱི་དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་

འདེམས་ངོ་གི་

གདམ་ངོ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་པའི་ངོ་འབྱོར།
༣.༣.

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་འབྲི་ཤོག་ཨང་ ༧ པ་- སྤྱིར་བཏང་(ཇ་༡༠) འདེམས་ངོའི་འབའ་གན
(བཙག་འཐུ): ཁོ་/མོ་ར་ ཡུན་བགྱང་རྩོན་གཞི་ཅིག་ནང་ དབྱེ་རིམ་ཅན་གྱི་ཉེས་འཛུགས་འཁྲི་
སྟེ་མེད་པ་

ཁྲིམས་འདུན་ཅིག་གིས་

ངོས་འཛིན་གྲུབ་སྟེ་

བཙོན་ཁྲིམས་སྨིན་ཏེ་མེདཔ་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཉེས་འགེལ་བཙོན་ཁྲིམས་སྨིན་ཏེ་མེད་པའི་ཟིན་ཐོ་ ཡང་
ན་ ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་རྩིས་ཏེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་གནང་བའི་འབའ་གན།
༣.༤.

རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་འབྲི་ཤོག་ཨང་ ༣ པ།

༣.༥.

ཁྲལ་རིག་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར།

༣.༦.

རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར།

༣.༧.

སྲུང་སྐྱོབས་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར། (བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ)

༣.༨.

གཉེན་ཐམ་ (གལ་སྲིད་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚེ་)

༣.༩.

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་

འབྲུག་ངོ་འབྱོར་ཚོགས་སྡེ་གིས་བྱིན་ཡོད་པའི་

སྒྲིག་མཐུན་གཙུག་ལག་

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ལག་ཁྱེར་འདི་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་
ངོ་འབྱོར་ཡི་གུ།
༣.༡༠.

ལྷན་ཁག་/ལས་ཁུངས་/ལས་སྡེ་གི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ འགན་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ་ (གལ་སྲིད་འབྲེལ་
བ་ཡོད་ཚེ་)

༣.༡༡.

ཚོང་འབྲེལ་/ཁྱད་རིག་དེད་གཡོག་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ འགན་ལན་འབྲི་ཤོག།
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༤.

དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་ལུ་

དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ཅིག་

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༢༠༩ (ཁ) པ་དང་འཁྲིལ་ འདི་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༡༣-༡༠-༢༠༡༦ རེས་གཟའ་པ་
སངས་གི་སྔ་གོང་ཨིན་མི་ལུ་ དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་གི་དུས་ཡུན་སྔ་གོང་ལུ་ གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་དང་
ལྡོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པའི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འཐུས་མི་ཅིག་སྦེ་འོང་དགོཔ་ཨིན།
ག༽

གདམ་ངོའི་བརྟག་ཞིབ།
༥.

འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་བཙུགས་ཡོད་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཙག་འཐུ་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༦.

རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྱི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཐངས་འདི་

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤེལ་ཡོད་མི་

ཁེ་

འབབ་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འབྲེལ་ ༢༠༡༣ གྱི་བཙག་འཐུའི་དོ་འགྲན་འབད་མི་
གི་འདེམས་ངོ་ཚུའི་རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་སྟོན་སྒྲིག་དང་
ཁྲིམས་༢༠༠༨

ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༦༣-༡༧༤

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་

གྱི་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་སྒྲིག་

དང་འཁྲིལ་འབད་དགོ།
༧.

བཙག་འཐུའི་གནད་དོན་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་བའི་ བརྟག་ཞིབ་ཉོགས་མེད་འདི་གི་ ཆ་འཇོག་གནས་རིམ་
འདི་

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ལུ་

གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་བཙུགས་པའི་དུས་ཚོད་སྐབས་

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་

གསལ་སྟོན་འབད་བཞག་འོང་།
༨.

རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་ལུགས་བཟོ་ཡོད་ལས་ཐོབ་མི་གི་
འདྲ་འདི་ གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་བཙུགས་པའི་དུས་ཚོད་སྐབས་བཙུགས་དགོཔ།

༩.

སྒྲིག་མཐུན་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ངོ་འབྱོར་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་
ཡང་ན་ ཁྲོམ་དཔོན་གྱི་བཙག་འཐུའི་དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོའི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ཁྱད་ཚད་ཀྱི་དགོས་
མཁོ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་སྐོར་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ ༡༧༦(ང)
༡༧༧(༧) དེ་ལས་༡༧༨ (ང) པ་ཚུའི་དགོངས་དོན་འགྲེལ་བཤད་དང་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ལམ་སྟོན་
སྒྲིག་ཡིག་དང་འཁྲིལ་དགོ།
ཨིན་རུང་

སྤྱི་ཚོགས་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་

ཚུལ་མཐུན་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་

གདམ་ངོའི་འདེམས་ངོ་འདི་གིས་ བཙག་འཐུའི་དབང་འཛིན་ལས་ དམིགས་བསལ་བཀོད་ཁྱབ་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་བཏོན་དགོཔ་མེད།
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༡༠.
ང༽

ཚོང་འབྲེལ་/ཁྱད་རིག་དེད་གཡོག་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ འགན་ལན་འབྲི་ཤོག།

འདེམས་ངོ་ལས་ཕྱིར་འཐོན་མཐའ་མཇུག་ཚེས་གྲངས།
༡༡.

འདེམས་ངོ་ལས་ཕྱིར་འཐོན་གྱི་མཐའ་མཇུག་ཚེས་གྲངས་འདི་

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨

ཅན་མའི་དོན་ཚན་༢༢༥ དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ཚེས་༡༦-༡༠-༢༠༡༦ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༥ ལུ་
ཨིན།
ཅ༽

འདེམས་ཁོངས།
༡༢.

འདེམས་ཁོངས་འདི་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་འགོ་འདྲེན་ལུ་ གཤམ་གསལ་ཨིན་མི་ཚུ་ཡང་

ཐིག་ཁྲམ་༢: འདེམས་ཁོངས་དང་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱི་ཁ་གསལ།
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
ཨང་

རྫོང་ཁག

རྒེད་འོག/ཁྲོམ་སྡེ།

འདུའུ་འདེམས་
ཁོངས།
ཀ༌ཝང་།
བྱང་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་

༡

ཐིམ་ཕུག།

གླིང་བཞི།

- ཀ་ཝང་- གླིང་ ན་རོ།
བཞི་-ན་རོ་-སྲོས།

སྲོས།
བྱང་ཐིམ་ཁྲོམ།

ཇ༽

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཁ་
གསལ།
རིག་འཛིན་དབང་མོ།
འགྲུལའཕྲིན་ཨང་: ༡༧༨༣༩༩༨༥
Email Address:
rwangmo@punakha.gov.bt

བཙག་འཐུའི་ཐོ་ཡིག།
༡༣.

དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་གི་

བཙག་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་འདི་

སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༦ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ སྐྱེས་
ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལང་མི་ཆ་མཉམ་རང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ དགོས་མཁོའི་ལོ་ཚད་ཉུང་ཤོས་ཀྱི་
འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིན།
༡༤.

སྤྱི་ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ གི་ཤུལ་ལས་སྐྱེས་མི་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣༠ གི་སྔ་
གོང་ལུ་སྐྱེས་ཡོད་མི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཅིག་ འདུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་གི་དོན་ལས
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འདེམས་ངོ་སྦེ་ གདམ་ངོ་བཏོན་ནི་ལུ་ སྐྱེས་ལོ་མཐོ་ཤོས་(༦༥) དང་ དམའ་ཤོས་(༢༥) གི་དགོས་མཁོ་
ལྡནམ་ཨིན།
༡༥.

དེ་བཟུམ་སྦེ་ འདེམས་ཁོངས་འདི་ནང་ མི་རྩིས་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༡༠༡༥
ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ལུ་ ཡང་ན་ དེའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་
ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་འབད་ནི་ལུ་ དུས་ཡུན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལྡནམ་ཨིན།

༡༦.

བྱང་ཐིམ་ཁྲོམ་-ཀ་ཝང་-གླིང་བཞི་-ན་རོ་-སྲོས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་ཟིན་ཟིན་
བྲིས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༧-༩-༢༠༡༦ ལུ་ མི་མང་བརྟག་ཞིབ་དོན་ལུ་ ཐོབ་བརྗོད་དང་དགག་ཆ་བཀོད་ནི་ལུ་
སྤེལ་ཏེ་ཡོད། ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ་རན་ནི་ལུ་ ཉིན་གྲངས་སུམ་ཅུའི་སྔ་གོང་ཨིན་མི་ སྤྱི་ཚེས་༦-༡༠-༢༠༡༦
གི་ཤུལ་ལས་ བཙག་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་འདི་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་རྐྱབ་མི་ཆོག། ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
བཙག་འཐུའི་ཡིག་ཚང་ཁག་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་ཚུ་ ལེན་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་
མི་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ་སྐབས་ལུ་ཡང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོ།

༡༧.

བཙག་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་མཐའ་དཔྱད་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༣-༡༠-༢༠༡༦ གི་ནང་འཁོད་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ཚུ་
ལུ་བྱིན་ནི་དང་ འདི་གི་འདྲ་འདི་འདེམས་ངོ་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༢༧-༡༠-༢༠༡༦ ལུ་བྱིན་ནི་ཨིན།

ཉ༽

བཙག་འཐུའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག།
༡༨.

བཙག་འཐུའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་འདི་

སྤྱི་ཚེས་༧-༡༠-༢༠༡༦

རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་

དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་ སྤྱི་ཚེས་༡༧-༡༠-༢༠༡༦ རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཚུན་གྱི་
རིང་ལུ་ཁྱབ་དབང་ཡོད།
༡༩.

བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ འདེམས་ངོ་ དེ་ལས་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་ བཙག་འཐུའི་
ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དང་

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་

ལམ་སྟོན་སྒྲིག་ཡིག་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ།
༢༠.

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་ བཙག་འཐུ་ ཡང་ན་ བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་
མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་

བཙག་འཐུ་ཁྲིམས་ལུགས་

བཙག་འཐུའི་ཀུན་

སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
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ཏ༽

བཙག་འཐུའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག།
༢༡.

འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ལས་

ཁོ་/མོ་རའི་གདམ་ངོ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་

བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འགོ་བཙུགས་ཆོག།
༢༢.

འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ལས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་མི་ བཙག་འཐུའི་ལས་འཆར་གྱི་འདྲ་
ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་བྱིན་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

༢༣.

བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འདི་
དམིགས་བསལ་དུ་
འཁྲིལ་

བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་དམ་དམ་སྦེ་གནས་དགོཔ་དང་

འབྲུག་གི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༥

ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་འདེམས་ངོ་གིས་མ་ཚད་པར་

ཅན་མའི་དོན་ཚན་༧.༧

པ་དང་

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་གནང་བ་གྲུབ་པའི་

འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པའི་སྤྱི་འོག་ རྒེད་འོག་ འདེམས་ཁོངས་ དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་རྩིས་བའི་
ངོ་ཚབ་འདི་གིས་ རྐྱངམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
༢༤. ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་

ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་

ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་གོ་གནས་

འཆང་མི་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ བཙག་འཐུ་འདི་གི་དོན་ལུ་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་དོན་ལུ་ ཡང་
ན་ རྒྱབ་འགལ་ལུ་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ལུ་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ཐོག་ལས་
བསྐུལ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ བསྐུལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཆོག།
འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ མི་དམངས་གསལ་བཤད་འབད་ནི་ལུ་ སྤྱི་སྙོམས་འཛོམས་འདུ།
༢༥.

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་ འདེམས་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་ཉན་ནི་ལུ་ འཛོམས་འདུ་ཐེངས་མང་རབས་
ཅིག་ནང་ སོ་སོར་འབད་ ཡང་བསྐྱར་དུ་འོང་དགོ་པའི་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་བཀག་ཐབས་ལུ་ དོ་འགྲན་
འབད་མི་འདེམས་ངོ་ཚུ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ འདྲ་མཉམ་
ཐོབ་ཐབས་ལུ་

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་

འབྲེལ་ཡོད་བཙག་འཐུའི་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་དང་

བདེ་སྲུང་

མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ རྒེད་འོག་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་
གྱི་འདེམས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ སྤྱི་སྙོམ་འཛོམས་འདུའི་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།
༢༦.

སྤྱི་སྙོམ་འཛོམས་འདུ་འདི་

བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྤྱི་སྙོམ་འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལམ་

སྟོན་སྒྲིག་ཡིག་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།
མི་དམངས་ཞལ་འཛོམས་ ཁྱིམ་སྒོ་བཤལ་གྱི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ ཡང་ན་ མི་དམངས་རུ་སྒྲིག།
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༢༧.

མི་དམངས་ཞལ་འཛོམས་ ཁྱིམ་སྒོ་བཤལ་གྱི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ ཡང་ན་ མི་དམངས་རུ་སྒྲིག་ཚུ་ ཁྲིམས་
ལུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་

ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ་པའི་གུར་

བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་

ལས་འཆར་ལྟར་དུ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ སྣུམ་འཁོར་ལག་ལེན་འདི་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱི་གནང་བ་ཐོག་
འཐབ་དགོ།
༢༨.

ཁྱིམ་སྒོ་བཤལ་གྱི་བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འདི་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༦ གི་ཤུལ་ལས་དང་ དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་
༦ གི་སྔ་གོང་ལུ་འབད་མི་ཆོག།

ཚུལ་མིན་གྱི་མ་དངུལ་གཏོང་ལེན།
༢༩.

དངུལ་ཁང་ ཡང་ན་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་ བཙག་འཐུ་འདི་གི་དོ་འགྲན་འབད་མི་
འདེམས་ངོ་ཅིག་གི་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་ཏེ་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་མ་དངུལ་གཏོང་ལེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལུ་མཐོང་ཚེ་

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་འགན་ཕོག།
རིན་མེད་སྟོང་པའི་སྤྲོ་སྟོན་མ་ཆོགཔ།
༣༠.

འདེམས་ངོ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ དེ་ལས་འབྲེལ་ཡོད་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་ མི་མང་ལུ་ ཡང་ན་ ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་ལུ་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ལུ་འོང་ཐབས་དོན་ལས་ བཞེས་གོ་ ཡང་ན་ ཁམས་
གསོ་བྱིན་ནི་

རིན་སྤྲོད་འབད་ནི་

ཆོ་མ་བྱིན་ནི་

དགའ་ཚོར་གྱི་ལོག་འབད་ནི་

ཁེན་ཇ་དང་ཞྭ་ཚུ་བགོ་

བཀྲམ་འབད་ནི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག།
འདས་པའི་ཆེད་བརྗོད་ ཡང་ན་ འདས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་སླབ་མ་ཆོགཔ།
༣༡.

འདེམས་ངོ་ གཞུང་ ཡང་ན་ གཞུང་མིན་དབང་འཛིན་ ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་ ངོ་རྐྱང་ག་གིས་རང་འབད་
རུང་

མཐོང་ཐོས་བཟོ་བསྐྲུན་

ཡང་ན་

གློག་བརྙན་ཆ་ཤས་སྟོན་ནི་ཚུ་མི་ཆོག་ནི་དང་

མཐོང་ཐོས་བཟོ་

བསྐྲུན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ཐོག་ལས་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གི་ངོ་སྟོན་ཚུགསཔ་རྩིས་ཏེ་ གཞུང་ ཡང་ན་ མི་
མང་ཞབས་ཏོག་གིས་ དམིགས་བསལ་འདེམས་ངོ་གི་འདས་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྟོན་འབད་ཚུགས་པའི་
ཡིག་ཐོག་ ཡང་ན་ པར་རིས་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ གསལ་སྟོན་/བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ཚུ་མི་ཆོག།
སྤྱི་འོག་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ ཡང་ན་ གཞུང་འབྲེལ་བལྟ་སྐོར་མ་ཆོགཔ།
༣༢.

བྱང་ཐིམ་ཐུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ས་གནས་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་
ལེན་འགོ་དཔོན་ལས་

སྔ་གོང་གི་གནང་བ་ཁོ་ན་ཐོག་

ཡིག་ཚང་ནང་འགྱོ་ནི་དང་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་

ངོས་

བྱ་ཐབས་མེད་པའི་
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གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་ཐུགས་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ བཙག་འཐུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ འདེམས་ཁོངས་ནང་ལུ་
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡང་ན་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འཐབ་ནི་ མི་
དམངས་སྤུང་འཛོམས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ གཞུང་འབྲེལ་བལྟ་སྐོར་ཚུ་འབད་མི་ཆོག།
སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་ལས་བྱེདཔ།
༣༣.

དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་གི་ཐད་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་རེ་རེ་གིས་

བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ནང་གྲལ་

གཏོགས་འབད་ནི་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ “ལས་བྱེདཔ” ཡང་ན་ “རྒྱབ་སྐྱོར་པ་” བསྡོམས་༢༦ རེ་ལས་ལྷག་
བཞག་མི་ཆོག་མི་ནངལུ་
(༡)

རྫོང་ཁག་གི་དོན་ལུ་གཅིག།

(༢)

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་གཅིག།

(༣)

སྲོས་ ན་རོ་ གླིང་བཞི་ ཀ་ཝང་རྒེད་བཞི་གི་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་རེ།

(༤)

སྤྱི་འོག་བསྡོམས་༢༠ ནང་ལུ་ མི་ངོམ་རེ།(རྒེད་འོག་༥ རེ་བཞིན་ལུ)

༣༤. གོང་འཁོད་ དོན་ཚན་༣༣ པའི་ནང་གི་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་
“ལས་བྱེདཔ་” ཡང་ན་ “རྒྱབ་སྐྱོར་པ་” འདི་གིས་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་
འགན་ཁུར་འབག་སྐབས་ལུ་ ཨ་རྟགས་རང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བརྡ་འཕྲིན་ཨང་ ཨི་
སི་བི་/བརྡ་འཕྲིན་-༠༡/༢༠༡༣/༤༠༦༩ སྤྱི་ཚེས་༡༠-༦-༢༠༡༣ ཅན་མའི་ཐོག་ མི་མང་ལུ་སྤེལ་ཡོད་མི་དང་
འཁྲིལ་ “ལས་བྱེད་པ” ཡང་ན་ “རྒྱབ་སྐྱོར་པ” ཟེར་མ་གཏོགས་ “ཚོགས་པ་” ཟེར་སླབ་མི་ཆོག།
༣༥.

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ངོ་ཚབ་ཅིག་གིས་ དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་
གི་སྐབས་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ལས་ གནང་བ་ལེན་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་
དོན་ཆ་མཉམ་རང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག།

༣༦.

འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་ བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་ “ལས་བྱེདཔ་” ཡང་ན་
“རྒྱབ་སྐྱོར་པ་” ཅིག་གིས་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཁོ་/མོ་རའི་ཚོགས་པ་
གིས་

ངོ་སྤྲོད་ངོ་རྟགས་སྤྲོད་མི་དང་

གཞན་མི་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་སྤྲོད་མི་འདི་

དུས་རྒྱུན་དུ་རང་

དང་གཅིག་ཁར་འབག་དགོ།
༣༧.

གནང་བ་མེད་པའི་མི་ངོམ་ག་འབད་རུང་ཅིག་གིས་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་དོན་འཐབ་ཡོདཔ་
ལུ་མཐོང་ཚེ་

བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བའི་རྩོད་བཤེར་འབད་ནི་ལུ་

བཙག་འཐུའི་འགོ་
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དཔོན་ཚུ་ལུ་

ཡང་ན་

བཙག་འཐུའི་སྒྲིག་གཡོག་ལུ་ཡོད་པའི་

བཙག་འཐུའི་བདེ་སྲུང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་

དགོ།
ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་པའི་ཀུན་སྤྱོད།
༣༨.

རང་སོའི་བཙག་འཐུའི་ངོ་ཚབ་དང་ ལས་བྱེདཔ་/རྒྱབ་སྐྱོར་པ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བཙག་འཐུའི་ལཱ་རིགས་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ བར་དཀྲོགས་རྐྱབ་པ་ ཡང་ན་ རང་མོས་དང་རྣམ་དག་གི་བཙག་འཐུའི་ཞི་བདེ་
ལུ་ བར་ཆད་འབད་བ་དང་ ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་ལུ་ འབད་དགོཔ་དེ་མ་འབད་བར་བཞག་པ་ ཡང་ན་ འབད་
མ་དགོཔ་དེ་འབད་ཡོད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་འཁྲི་བ་འདི་ འདེམས་ངོ་ལུ་ཕོག།

མིང་གནས་ རྟགས་མཚན་ ངོ་རྟགས་ ཡང་ན་ བརྡ་མཚོན་སྟོན་མ་ཆོགཔ།
༣༩.

མི་ངོ་ག་གིས་ཡང་ མིང་གནས་ གོ་གནས་ གནས་རིམ་ བཏབ་ནི་ འགན་རྟགས་ དཔའ་རྟགས་བཏགས་
ནི་ཚུ་མི་ཆོག་ནི་དང་ འདེམས་ངོ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་པ་འདི་གིས་ བསྐུལ་བསྒྲགས་སྐབས་ལུ་
ལག་ལེན་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་ མི་ངོ་ འགྲུལ་འཁོར་ ངོ་རྐྱང་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ལུ་ ཧེ་མའི་གོ་གནས་འཆང་
བའི་བརྡ་མཚོན་ ངོ་རྟགས་ ཡང་ན་ མཚོན་བྱེད་གཞན་གང་རུང་ཅིག་གི་བརྡ་སྟོན་ཚུ་མི་ཆོག།

༤༠.

བཙག་འཐུའི་དུས་སྐབས་ལུ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱི་ཡིག་ཚང་དང་ ས་གནས་འདི་ བཏབ་ནེ་ འགན་
རྟགས་དང་ དཔའ་རྟགས༌བཏགས་མ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཅིག་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།

བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ ཚོགས་རྒྱན་མ་བཙུགས་པའི་གོང་གི་ཆུ་ཚོད་༤༨ ལུ་ བཀག་དམ།
༤༡.

བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འདི་ ཚོགས་རྒྱན་འགོ་བཙུགས་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་སྒྲིག་པའི་ ཆུ་
ཚོད་༤༨ ཀྱི་སྔ་གོང་ལུ་ བཀག་ཆ་འབད་དགོ།

བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ།
༤༢. འདེམས་ངོ་ཅིག་ལུ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁོ་/མོ་ར་གདམ་ངོའི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཙག་
འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ བརྡ་འཕྲིན་ཨང་ ཨི་
བི/པི་ཨི་ཨེཕ་དྲི་/༠༨/༢༠༡༢/༣༩༤ སྤྱི་ཚེས་༢༠-༩-༢༠༡༢ ཅན་མ་སྤེལ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་

དངུལ་ཀྲམ་

༡༣༠,༠༠༠/- གི་ཚད་གཞི་ཐོག་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་མ་དངུལ་ཐོབ་ནིའི་ཁྱད་ཚད་ཡོད།
༤༣. འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལས་

མཐོ་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༢༦༠,༠༠༠/-

གི་ཚད་གཞི་

བཀོད་དེ་ མི་མང་ལུ་བརྡ་འཕྲིན་སྤེལ་ཡོད་མི་ འདི་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་༡༣༠,༠༠༠/- འདི་ བཙག་འཐུའི་
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བསྐུལ་བསྒྲགས་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱིན་མི་དང་ དངུལ་ཀྲམ་༡༣༠,༠༠༠/- འདི་ གནང་བ་ཡོད་པའི་
འོང་འབབ་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ལས་ཐོབ་པའི་ ཚོགས་པ་གི་མ་དངུལ་ནང་ལས་བཏང་ཡོད་མི་ལས་ལྷག་མི་ཆོག།
༤༤. འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ གནང་བ་ཡོད་པའི་འཐོན་ཁུངས་མ་ཡིན་པའི་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ཐར་ཀར་མིན་པའི་
མ་དངུལ་མེདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་སྟེ་ གཏང་ཆོག་པའི་བཙག་འཐུའི་གནད་དོན་དང་ གནང་བ་ཡོད་པའི་མཐོ་
ཚད་ནང་འཁོད་ལུ་ཟད་འགྲོ་གཏང་དགོ།
བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཟད་གྲོན་སྙན་ཞུ།
༤༥.

འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ བཙག་འཐུའི་ཟད་གྲོན་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་སྙན་ཞུ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ ཁོ/མོ་
རའི་བརྟག་ཞིབ་ལུ་

བདུན་རིམ་བཞིན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་

བཙག་འཐུ་གྲུབ་རུང་མ་གྲུབ་རུང་

བསྐུལ་

བསྒྲགས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་སྙན་ཞུ་འདི་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་
གསལ་བསྒྲལགས་འབད་བའི་ཉིན་གྲངས་༣༠
ཁྱད་ཚད་མེདཔ་ལུ་མི་འགྱོ་ནི་དོན་ལས་དང་

གི་ནང་འཁོད་
ཡང་ན་

བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་གོ་གནས་ལས་

འདེམས་ངོ་འདི་

མ་འོངས་པའི་བཙག་འཐུ་ནང་

ཁྱད་ཚད་མེདཔ་ལུ་ མི་འགྱུར་ནིའི་དོན་ལས་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཟད་སྙན་ཞུ་འདི་ཕུལ་དགོ།།
མི་མང་རྩོད་འགྲན།
༤༦. འདེམས་ངོ་ཚུ་གི་བར་ནའི་
བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་

མི་མང་རྩོད་འགྲན་འདི་

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུ་ཡིག་ཚང་དང་

འདེམས་ཁོངས་ནང་ལུ་སྦེ་

འབྲུག་རྒྱང་

སྤྱི་ཚོགས་བཙག་འཐུའི་མི་མང་རྩོད་འགྲན་འགོ་

འདྲེན་ལམ་སྟོན༌སྒྲིག༌ཡིག༌༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་འཐབ་དགོ།
བཙག་འཐུའི་གསལ་བསྒྲགས།
༤༧. བཙག་འཐུའི་གསལ་བསྒྲགས་

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཐོག་འབད་དགོཔ་འདི་

བསྒྲགས་སྒྲིགས་གཞི་གི་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཐབས་ལམ་

༢༠༡༦

བཙག་འཐུའི་གསལ་

ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་

བཟོ་བཀོད་

འབད་དགོ།
ཐ༽

སྲིད་དོན་གྱི་གོང་ལུ་བཞུགས་དགོཔ་དང་ སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་མེད་བཞུགས་དགོཔ།
འདེམས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལས་དོན་ཚུ།
༤༨.

མི་མང་སྤུང་འཛོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཆོས་ཕྱོགས་ལས་དོན་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལས་དོན་ཚུ་ འདེམས་
ཁོངས་འདི་ནང་ དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཆོག།
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༤༩. ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡང་ དཔེ་འབད་ནི་ གཏོར་ཟློག་འཕང་ནི་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཚུ་ ལྷག་པར་དུ་
ཡང་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་དང་/འདི་ཚུའི་ངོ་ཚབ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་པ་ཚུ་གིས་ འབད་མི་
ཆོག།
༥༠.

ཆོས་སྒོར་ཞུགས་མི་ཚུ་གིས་

དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་ནང་

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་ཆོག་དོ་ཡོདཔ་ལས་

ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་ཐོག་ལས་ གྲལ་གཏོགས་མཛད་ནི་མི་འོང་།
ཆོས་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས།
༥༡.

ཆོས་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་གིས་ དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་ནང་ ཐད་ཀར་ ཡང་
ན་ ཐད་ཀར་མིན་ཐོག་ལས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོག།

ཞི་གཡོགཔ།
༥༢.

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཁོ་/མོ་རའི་བཟའ་ཟླ་དང་ བརྟེན་སྡོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་
ནང་

མི་ངོམ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི་

ཡང་ན་

འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་

བཙུགས་དགོ།
༥༣.

ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་སྦེ་ བསྐོ་བཞག་
འབད་ཡོད་མི་ཅིག་གིས་མ་གཏོགས་ བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ ཡང་ན་ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ གྲལ་
གཏོགས་འབད་མི་ཆོག།

མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ།
༥༤.

བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཅིག་གིས་ དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་ནང་ ཁོ་/མོ་
རའི་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི་དེ་མ་གཏོགས་

ཐད་ཀར་

ཡང་ན་

ཐད་ཀར་མིན་པའི་ཐོག་ལས་

གྲལ་

གཏོགས་འབད་མི་ཆོག།
ད༽

འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག།
༥༥.

འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་གི་བྱ་རིམ་ལས་འཆར་འདི་ གོང་འཁོད་བཙག་འཐུའི་ལས་འཆར་ལྟར་བཀོད་དེ་ཡོད།

༥༦.

ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འགྲེམ་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཅིག་གིས་

འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་ཐོག་གཏང་ནི་བློ་འདོད་

ཡོད་པ་ཅིན་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ལུ་ འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་གི་ཞུ་ཡིག་འདི་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་

Page 12 of 20

སྤྱི་ཚེས་༡༦-༡༠-༢༠༡༦ ལུ་ ཡང་ན་ དེའི་སྔ་གོང་ ལེན་ཚུགསཔ་ལུ་ ཁ་བྱང་ཚུ་ཁ་གསལ་དང་སྦྲགས་
གཏང་དགོ།
༥༧.

ཞུ་ཡིག་འདི་ ལག་བརྒྱུད་ འགྲེམ་ཐོག་ ཡང་ན་ གློག་འཕྲིན་ཐོག་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ལུ་གཏང་དགོཔ་
ཨིན་རུང་ པར་འཕྲིན་Fax་ཐོག་གཏང་མི་དེ་ངོས་ལེན་མི་འབད། གློག་འཕྲིན་ཐོག་གཏང་མི་ཚུ་ལུ་ ཁ་བྱང་
འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༢ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

༥༨.

འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་གི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་འདི་གིས་ ཁོ་/མོ་རའི་མིང་གསལ་འདི་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་
འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་གི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནི་དེ་གིས་

མི་ངོམ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་

ཚོགས་རྒྱན་

བཙུགས་མི་ཚུགས།
ན༽

ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས།
༥༠.

བྱང་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ ཀ་ཝང་ གླིང་བཞི་ ན་རོ་ སྲོས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་གི་
ཚོགས་རྒྱན་འདི་ བཙག་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་མཐའ་དཔྱད་ནང་ བརྡ་སྟོན་ཁ་གསལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ནང་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

པ༽

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ངོས་འཛིན་འདྲ་པར།
༦༠.

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲོད་ཡོད་པའི་

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་འདི་

བཙག་འཐུའི་

དུས་ཡུན་སྐབས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ས་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཚུ་གི་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཆ་གནས་
ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཨིན།
༦༡.

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ མི་ཁུངས་
ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འདི་ རང་དང་མཉམ་འབག་འོང་དགོ། ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་འདི་དང་
འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོགས་རེ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འདི་ལུ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ ཐག་
ཆོད་དགོ།

ཕ༽

ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ།
༦༢.

སྤྱི་ཚེས་༤-༡༡-༢༠༡༦ འདི་ བྱང་ཐིམ་ཁྲོམ་ ཀ་ཝང་ གླིང་བཞི་ ན་རོ་ སྲོས་འདེམས་ཁོངས་ནང་ལུ་
ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ་ཨིནམ་ལས་

འདེམས་ཁོངས་འདི་ནང་

གཞུང་གི་ངལ་གསོ་ཨིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་

འབད་དགོ།
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༦༣.

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་

འདེམས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་ནང་

(ཨི་ཝི་ཨེམ)འདི་

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནི་ལུ་ལག་

ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
༦༤. ཡུན་རིང་གནས་པའི་སྤུད་ཚད་ཅན་གྱི་སྣག་རྩི་འདི་

ལགཔ་གཡས་པའི་ཨམ་མཐོ་བོང་གི་སྲེན་མོའི་རྩེ་ལས་

མར་ ཚིགས་དང་པ་ཚུན་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བཀལ་དགོ།
༦༥.

ཚོགས་རྒྱན་གྱི་དུས་ཚོད་འདི་ དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༩ ལས་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཚུན་ཨིན་རུང་ ཆུ་ཚོད་༤ ལུ་
གྱལ་ཁར་ཡོད་པའི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་མཇུག་གི་མི་ངོམ་

དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོད་མི་འདི་ལུ་

ཤོག་བྱང་ཨང་༡

འདི་བྱིན་དེ་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་བཅུག་དགོ།
༦༦.

ལཱ་གཡོག་བྱིན་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་རང་

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ག་འབད་རུང་

པར་འགྱོ་ནི་གི་བློ་འདོད་ཡོད་མི་ལུ་

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་དུ་

མི་ངོམ་སྦེ་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་
བཙག་འཐུའི་ངལ་གསོ་སྦེ་

འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ཉིན་གྲངས་ཀྱི་ངལ་གསོ་བྱིན་དགོ།
༦༧.

མི་ངོ་ག་གིས་ཡང་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་མཐའ་སྐོར་ལུ་ གནང་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་
མ་གཏོགས་ སྒྲ་སྐད་/པར་ཆས་/གློག་བརྙན་བཟུང་ནི་གི་འཕྲུལ་ཆ་ཚུ་ འབག་འགྱོ་མི་ཆོག།

༦༨.

མི་ངོ་ག་གིས་ཡང་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ་ལུ་ བདེ་སྲུང་སྒྲིག་གཡོག་གི་དོན་ལས་ བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་ གནང་བ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་མ་གཏོགས་ གཞན་ག་གིས་ཡང་ གནོད་རྐྱེན་ལུ་ཐུགས་པའི་མཚོན་
ཆའི་རིགས་ཚུ་ འབག་མི་ཆོག།

༦༩.

གནང་བ་ཡོད་པའི་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་སྡེ་དང་

གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པ་ཚུ་

ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ནང་འགྱོ་

ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་ཅིག་ ཚོགས་རྒྱན་ཁང་མིག་ནང་ཡོད་པའི་སྐབས་འགྱོ་མི་ཆོག་ནི་དང་
སྐར་མ་མ་དག་པ་ཅིག་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ལས་འགྱོ་འགྱོ་བཅུག་དགོ།
བ༽

བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་བསྡོམས་ནི་ ཕྱོགས་བསྡུས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི།
༧༠.

ཚོགས་རྒྱན་མཇུག་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་འདི་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ དེ་འཕྲལ་ལས་
ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆ་གི་གྲུབ་འབྲས་བསྡོམས་ནི་ཨིན་པའི་

གྲངས་རྩིས་ལྟེ་བ་གནང་བ་བཟོ་སྟེ་

ངོས་ལེན་

འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲངས་རྩིས་ལྟེ་བ་ལུ་བཏང་དགོ།
༧༡.

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་བར་འོང་མི་གི་སྙན་ཞུ་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་ལྟེ་བ་ལུ་ སྡེ་ཁྲིད་འགོ་
དཔོན་གྱིས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ SMS ཐོག་གཏང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཡང་ ཉིན་
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ཕྱེད་ལུ་ དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༩
འབད་ནི་དང་

ལས་ ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་༡

ཚོགས་རྒྱན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་

ཚུན་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་བར་འོང་མི་གི་སྙན་ཞུ་
ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་བར་འོང་མི་གི་

སྙན་ཞུ་ཡོང་

བསྡོམས་འདི་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ཐོག་གཏང་དགོ།
༧༢.

འགྲེམ་ཐོག་རྒྱན་ཤོག་འདི་ གྲགས་རྩིས་ལྟེ་བ་ཚུ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཕྱོགས་བསྡུས་
འབད་མི་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡོམས་ཏེ་ བདེན་དཔྱད་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་ལྟེ་བ་ལུ་
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་འབྲི་ཤོག་ཐོག་གཏང་དགོ།

༧༣.

འདེམས་ངོ་

ཡང་ན་

གནས་རིམ་ཚུ་ལུ་

ཁོང་རའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་

ཚོགས་རྒྱན་དང་

ལྟ་རྟོག་འབད་འབད་ཆོག་ནི་ཨིན་རུང་

གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཆ་མཉམ་གྱི་

བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་

གཞུང་འབྲེལ་

ཐོག་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་བའི་གོང་ལུ་ ཕོ་ཚད་ཐོག་མི་མང་ལུ་སླབ་མི་ཆོག།
མ༽

བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཚུ།
བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ།
༧༤. དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ རྫོང་བདག་འདི་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་
རྫོང་རབས་/གླིང་བཞི་དྲུང་པ་འདི་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ཞིབ་རོགས་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབདཝ་ཨིན།
༧༥. བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ དེ་ལས་ བཙག་འཐུ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༧-༡༠-༢༠༡༦ ལུ་བཏོན་པའི་ བསྐོ་བཞག་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་འགན་
འགན་ཁུར་ དེ་ལས་ སྒྲིག་གཡོག་ཚུ་གི་ཁག་འགན་ཕོག།
༧༦.

བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་འདི་གིས་

བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་གི་ལག་དེབ་༢༠༡༣

དང་འཁྲིལ་

འབྲེལ་ཡོད་རྫོང་ཁག་འདི་གི་སྙན་ཞུ་ཆ་ཚང་ཅིག་ བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ ཉིན་
གྲངས་༡༠ ག་ནང་འཁོད་ འདི་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་༡༤-༡༡-༢༠༡༦ ལུ་ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ལུ་གཏང་དགོ།
རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རྟོག་པ།
༧༧.

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཙག་འཐུའི་ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རྟོག་
པ་ཅིག་ བསྐོ་བཞག་འབད་མི་དེ་གིས་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་ སྒྲིགས་
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གཞི་ དེ་ལས་ལྟ་རྟོག་པའི་ལག་དེབ་ཚུ་གི་ དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དབང་འཛིན་ ལཱ་འགན་ དེ་
ལས་ འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་དགོ།
༧༨.

ལྟ་རྟོག་པ་ཅིག་གིས་

དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་སྙན་ཞུ་གིས་མ་ཚད་པར་

ཁྲིམས་བཤིག་རེ་འབད་དེ་ཡོད་ཚེ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེ་འཕྲལ་ལས་ དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ SMS དང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་
ཐོག་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ།
༧༩.

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྙན་
ཞུ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དོན་ལུ་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་དགོ་མཁོ་རེ་ཡོད་ཚེ་ བདུན་
རིམ་བཞིན་ལུ་ ཕྱོགས་བསྡུས་འབད་དགོ།

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན།
༨༠.

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་གི་དོན་ལས་ འདེམས་ཁོངས་འདི་ནང་ ངོས་

ལེན་འགོ་དཔོན་ཅིག་ བསྐོ་བཞག་འབད་མི་དེ་གིས་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་
ཡིག་ སྒྲིགས་གཞི་ དེ་ལས་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ལག་དེབ་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དབང་
འཛིན་ ལཱ་འགན་ དེ་ལས་ འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་དགོ།
སྡེ་ཁྲིད་འགོ་དཔོན་དང་
༨༡.

ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན།

དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་

སྡེ་ཁྲིད་འགོ་དཔོན་དང་

ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་བསྐོ་བཞག་འདི་

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམོ་ མ་རན་པའི་ཉིནམོ་གསུམ་གྱི་སྔ་གོང་ཨིན་པའི་ སྤྱི་ཚེས་
༡-༡༡-༢༠༡༦
༨༢.

ལུ་ ཡང་ན་དེའི་ཤུལ་ བཏོན་ཡོད་པའི་ བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་དགོ།

སྡེ་ཁྲིད་འགོ་དཔོན་དང་
བཅའ་ཡིག་

ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་

སྒྲིགས་གཞི་ དེ་ལས་སྡེ་ཁྲིད་ འགོ་དཔོན་ཚུའི་ལག་དེབ་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་

དབང་འཛིན་ ལཱ་འགན་ དེ་ལས་ འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་དགོ།
གྲངས་རྩིས་ཞིབ་དཔྱད་པ་དང་ གྲངས་རྩིས་ཞིབ་རོགས།
༨༣.

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དེ་ལུགས་ཀྱི་བསྐོ་བཞག་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་བའི་དབང་འཛིན་ཐོག་ སྡེ་ཁྲིད་
འགོ་དཔོན་གྱིས་ གྲངས་རྩིས་ཞིབ་དཔྱད་པ་དང་ ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གྲངས་རྩིས་ཞིབ་རོགས་
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པ་སྦེ་

ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་

གྲངས་རྩིས་ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་དང་

གྲངས་རྩིས་ཞིབ་རོགས་པ་ཚུ་གིས་

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ བཅའ་ཡིག་ སྒྲིགས་གཞི་ དེ་ལས་གྲངས་རྩིས་ཞིབ་དཔྱད་པ་
དང་

གྲངས་རྩིས་ཞིབ་རོགས་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་

དབང་འཛིན་

ལཱ་འགན་

དེ་ལས་ འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་དགོ།
བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་པ།
༨༤.

བྱང་ཐིམ་ཁྲོམ་ ཀ་ཝང་ གླིང་བཞི་ ན་རོ་ སྲོས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་གི་དོན་ལུ་
བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་འདི་གིས་

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་

བཅའ་ཡིག་ སྒྲིགས་གཞི་ དེ་ལས་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་པའི་ བསྐོ་བཞག་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
བའི་ ལཱ་འགན་ དེ་ལས་ འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་དགོ།
༨༥.

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ཅ་ཆས་ལུ་

མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་

འཛིན་པ་ཅིག་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ།
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན།
༨༦.

ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་
དགོཔ་དང་

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིས་

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་

ཐབས་ལས སྡེ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན།
༨༧.

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མི་དམངས་མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཐད་ཀར་བདག་འཛིན་འཐབ་
སྟེ་ཡོད་པའི་

བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འདི་ལུ་མ་གཏོགས་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཟད་གྲོན་ཆ་མཉམ་གྱི་རྩི་ཁྲ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་འགན་ཁུར་
འབག་ནི་ལུ་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།
༨༨.

མ་དངུལ་དང་ཟད་འགྲོའི་ཟིན་ཐོ་ དེ་ལས་རྩིས་ཁར་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་
བཞག་ཐངས་དང་རྩིས་ཁྲ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ལམ་སྟོན་སྒྲིག་ཡིག་༢༠༡༥

ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་

རྒྱུན་

སྐྱོང་འཐབ་དགོ།
སྒྲིག་གཡོག་ས་ཁོངས་ཀྱི་ལཱ་འགན་སྤྲོད་ནི།
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༨༩.

བལྟ་རྟོག་པ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ སྡེ་ཁྲིད་འགོ་དཔོན་ ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ གྲངས་རྩིས་
ཞིབ་དཔྱད་པ་དང་ གྲངས་རྩིས་ཞིབ་རོགས་པ་ཚུ་ ཁོ་/མོ་རའི་གུང་ ཡང་ན་ མི་རྩིས་ཐོ་བཀོད་ཡོད་སའི་
རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་བསྐོས་མི་ཆོག།

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་བཟུང་ནི་ལུ་གནང།
༩༠.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལམ་ལུགས་ནང་ གྲུབ་བྱེད་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ བཙག་
འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་ པར་བཏབ་ནི་ གློག་བརྙན་བཟོ་ནི་ སྒྲ་བཟུང་ནི་ལུ་ བསྐོ་བཞག་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་

བཙག་འཐུའི་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིག་གཡོག་གི་འགོ་དཔོན་ལུ་

གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་གནང་བ་

སྤྲོད་དེ་ཡོད་པའི་བརྡ་འཕྲིན་སྤེལཝ་ཨིན།
ཙ༽

བཙག་འཐུའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བ།
༩༡.

བཙག་འཐུའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བ་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་བཙག་འཐུའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བ་ལག་དེབ་༢༠༡༣ ནང་ ཁ་
གསལ་བཀོད་པའི་བྱ་སྒོ་དང་རྣམ་གཞག་ལྟར་དུ་

ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ཡིག་ཚང་ནང་དང་

ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
ཚ༽

འདེམས་ངོ་སོར་ཚབ།
༩༢.

གལ་སྲིད་ འདེམས་ངོ་ཅིག་ཆ་མེད་སོང་བ་ ཡང་ན་ ཚེ་འདས་ལུ་འཐུག་ཚེ་ འདེམས་ངོའི་སོར་ཚབ་འདི་
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༢༣༣ ལས་ ༢༣༧ ཚུན་དང་འཁྲིལ་
གདམ་ངོ་བཏོན་ནི་ ཡང་ན་ འདེམས་ཁོངས་འདི་གི་ཚོགས་རྒྱན་ཕར་བགྱང་འབད་དགོ།

ཛ༽

དོ་འགྲན་མེད་པའི་བཙག་འཐུ།
༩༣.

གལ་སྲིད་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ལས་མེད་ཚེ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༥༧༥ པ་དང་ ༥༧༦ དང་འཁྲིལ་ དོ་འགྲན་མེད་པའི་བཙག་འཐུ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཝ༽

སྒྲིག་དང་ཁྲིམས་ དེ་ལས་བདེ་སྲུང་ལས་བྱེདཔ་སྤྱོད་ནི།
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༩༤.

བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་

ཞིབ་རོགས་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་

དུས་མིན་བཙག་

འཐུའི་དུས་ཡུན་འདི་གི་སྐབས་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་
ཆ་མཉམ་གྱི་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་ཨིན་པའི་ལཱ་འབད་དགོ།
༩༥.

བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་

ཞིབ་རོགས་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་

རང་སོའི་འབྲེལ་

ཡོད་དབང་ཁྱབ་ནང་ རང་མོས་དང་རྣམ་དག་གི་དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་ འོས་མཐུན་དང་ བྱ་སྟབས་
བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ་པའི་ཁག་འགན་ཕོག།
༩༦.

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བདེ་སྲུང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༢
ལྟར་དུ་ བདེ་སྲུང་བཀྲམ་བཙུགས་འབད་དགོ།

༩༧.

བཙག་འཐུའི་བདེ་སྲུང་ལས་བྱེདཔ་ལུ་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༣༨ པ་དང་འཁྲིལ་ ཁོ་
/མོ་སྡེ་ཚན་ཅིག་ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་དང་ རང་མོས་དང་རྣམ་དག་གི་བཙག་འཐུ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ནིའི་དོགས་པ་
ཡོད་ཚེ་ ངོ་རྐྱང་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་སྡེ་ཚན་ཅིག་ འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ དོ་དམ་འོག་བཞག་ནི་
དབང་ཚད་དང་དབང་འཛིན་ཧྲིབ་ལུ་ཡོད།

ཞ༽

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལམ་ལུགས།
༩༨.

དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འདི་གི་དོན་ལུ་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་དང་ རྫོང་ཁག་
བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་འདི་

བཙག་འཐུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་

བཙག་འཐུའི་

རྩོད་རྙོག་སེལ་ཐབས་ལཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༣ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ སེལ་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་
བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ཡོད།
༩༩.

བཙག་འཐུའི་རྩོད་རྙོགས་འདི་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ལྟ་རྟོག་པ་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་སྤྱི་ཁྱབ་ ཡང་
ན་ བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཁ་གསལ་ཚུ་་བཙག་འཐུའི་ཉོགས་བཤད་
འབྲི་ཤོག་ཨང་༡ པ་དང་འཁྲིལ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོ།

༡༠༠.

འབྲེལ་ཡོད་ཆ་མཉམ་ལུ་རང་

དྲན་གསོ་ཞུ་དོན་འདི་ཡང་

བརྡ་འཕྲིན་ཨང་

ཨི་སི་བི་/བརྡ་འཕྲིན་-

༠༡/༢༠༡༡/༨༢༥ སྤྱི་ཚེས་༡༦-༡༢-༢༠༡༡ ཅན་མའི་ཐོག་ བརྡ་འཕྲིན་སྤེལ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བཙག་
འཐུའི་ཉོགས་བཤད་འདི་ བཙག་འཐུའི་རྩོད་སེལ་ཐབས་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
འབྲེལ་སྤྱད་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་བརྡ་འཕྲིན་སྤེལཝ་ཨིན།
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ཟ༽

རྒྱལ་སྤྱི་ལྟ་རྟོག་པ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་མཐུན་འབྲེལ།
༡༠༡.

རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་རྟོག་པའི་ལམ་སྟོན་སྒྲིག་ཡིག་

དེ་ལས་

བཙག་འཐུའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཁྱབ་སྤེལ་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ བཙག་འཐུའི་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ལུ་ གནང་བ་
སྤྲོད་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱི་ལྟ་རྟོག་པ་དང་
གནད་དོན་ཆ་མཉམ་གྱི་ཐད་ལུ་

རྒྱལ་སྤྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་དང་འབྲེལ་བའི་

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་

མཉམ་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་འཛིན་འཐབ་དགོ།
འ༽

ལྷན་ཐབས།
༡༠༢.

བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ བཅའ་ཡིག་ སྒྲིགས་
གཞི་ ལམ་སྟོན་སྒྲིག་ཡིག་ ལག་དེབ་ བཀའ་རྒྱ་ དེ་ལས་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་ བཙག་འཐུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་

བརྡ་དོན་དང་ལམ་སྟོན་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལས་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་བྱང་ཐིམ་

ཁྲོམ་ ཀ་ཝང་ གླིང་བཞི་ ན་རོ་ སྲོས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་དུས་མིན་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་ཐབས་ལམ་
འདི་ཡང་བལྟ་དགོ།
ད་རེས་

བརྡ་འཕྲིན་འདི་སྤེལ་བའི་ཉིནམོ་ལས་འགོ་བཙུགས་

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་

བྱང་ཐིམ་ཁྲོམ་ ཀ་ཝང་ གླིང་བཞི་ ན་རོ་ སྲོས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་ལས་འཆར་ཚུ་དང་ འདི་དང་
འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་གྱི་བརྡ་དོན་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་སྤེལཝ་ཨིན།
རང་ལུགས་གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་དྲུག་གམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༧ ལུ་སྤེལ།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ།
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