སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫོང་ཁག།
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གཞི་བཀོད།
• རྫོང་ཁག་གི་གནས་སྡུད་བཅུད་དོན།
• རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་ དེ་ལས་ འབྲྲེལ་ཡོད་ལས་རིམ།
• གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་དང་ དེའི་བརྡ་མཚོན་གཙོ་ཅན་ཚུ།

• ལོ་ལྔའི་འཆར་དངུལ་དང་ ལོ་རིམ་བཞིན་གི་འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ།
• ལས་སྲེའི་གཞི་བཀོད་དང་ ལས་བྲེད་པའི་ཐ།ོ

• ན་ཧིང་གི་རིས་ལོ་ནང་ གྲུབ་འབྲས་སྫོམ་ས་ྲེ བསྫོན་ཡོད་མ་ི ལས་སྣ་ཚུའི་ཐ།ོ
• ད་ལྫོ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་ གདོང་ལེན།
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རྫོང་ཁག་ག་ི ཁྱད་ཆསོ ་ མཐུན་མྫོང་མ་ཡིན་པ།
❖སིད་དང་ རྒྱལ་རབ་ནང་ཚུད་པའི་ ར་ཅན་གི་ཁྱད་ཆོས་མཐུན་མྫོང་མ་ཡིན་པཿ
- རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཆོས་སིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་ གཞུང་སྫོང་གི་རིམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་མཛད་ཡོདཔ།
- གནམ་ལ་ོ ༡༩༠༧ ལུ་ དབང་ཕྱུགས་རྒྱུད་འཛིན་གི་ རྒྱལ་རྒྱུད་ཀི་རིང་ལུགས་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ།
- གནམ་ལོ་ ༡༩༥༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ།
- གནམ་ལོ་ ༢༠༠༨ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ཁི་མངའ་གསོལ་ཡོདཔ།
- གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞྲེས་ཡོདཔ།
- གནམ་ལོ་ ༢༠༡༦ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་སས་འཇིགས་མྲེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུགས་མཆོག་གིས་ མཚན་གསོལ་མཛད་ཡོདཔ།
❖གཅིག་འབྲྲེལ་དང་ རྲེ་བ་ རང་བཙན་གི་བརྡ་མཚན།
❖གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ གནམ་དགུན་གི་བཞུགས་གནས།
❖བལ་གཤལ་གི་དོན་ལུ་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ ས་གནས།
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རྫོང་ཁག་གི་གནས་སྡུད་བཅུད་དོན།
རྫོང་ཁག་གི་རྒྱ་ཁྱྫོན་ (ཨེས་ཀོརའི་ ཀི་ལོ་མི་ཊར)ཿ ༡༡༠༩.༨༡
• རྲེད་འྫོག་གི་གངས་ཁཿ ༡༡
• གཡུས་ཚན་དང་ཁྱིམ་གུང་ཡོངས་བསྫོམསཿ གཡུས་ས་ྫོ ༣༦༨ དང་ ཁྱིམ་གུང་ ༦༠༧༩
• མི་རྫོབསཿ ༢༨༧༤༠ (ཕོ་- ༡༥༠༧༩ དང་ མྫོ་- ༡༣༦༦༡)
• སྨན་ཁངཿ ༡
• ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུའི་ཤི་རྲེན་(ཨ་ལོ་ ༡༠༠༠ སྲེས་མི་)ཿ ༡༦
• ཨ་ལོའི་ ཨའི་གི་ཤི་རྲེན་(ཨ་ལོ་ ༡༠༠༠ སྲེས་མི་ཨའི)ཿ ༠
• ཤེས་རིགཿ སྫོབ་གྲྭ་ ༢༧ (གཞུང་གི་སྫོབ་གྲྭ་ ༡༨ དང སྲེར་ག་ི ༡ རྒྱ་བསྲེད་སྫོབ་ཁང་ ༨)
• རང་བཞིན་འཐོན་སྲེད་རྒྱ་སྲེད་ལྲེ་བཿ ༡༡
• མི་སྲེའི་བརྡ་དོན་ལྲེ་བ་ཿ ༡༡
• ལཱ་གཡོག་མྲེད་པའི་ ཚད་གཞིཿ ༡.༧ %
• ལཱ་གཡོག་འབྲྲེལ་གཏོགས་ཀི་ཚད་གཞིཿ ༦༢%
•
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ས་གནས་གཞུང་གི་ བཅའ་ཁིམས ༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འཁིལ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགན་དབང་།
❖རྫོང་ཁག་གི་ སིར་བཏང་བདག་སྫོང་གི་དོན་ལུ་ འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་ནི།
❖རྫོང་ཁག་གི་ མི་སྲེ་དཔལ་འབྫོར་གི་སིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་ བསར་སྫོད་འབད་ཐངས་བལ་ནི་གི་ འགན་ཁུར་ཕགོ །
❖རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གི་གྫོས་ཆོད་ལར་དུ་ བརྡ་བསྐུལ་འབད་བའི་གྫོས་ཆོད་དེ་དང་འཁིལ་ཏེ་ གྫོས་ཆོད་བསར་སྫོད་འབད་དགོ།
❖རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གི་གྫོས་ཆོད་ཚུ་ བསར་སྫོད་འབད་ནིའི་སྫོར་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ འགན་ཁི་ཅན་འབད་དགོ།
❖གཞུང་གི་བཀོད་བ་ལར་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་སིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ལས་རིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
❖རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ མི་སྫོབས་གོང་འཕེལ་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ བརམ་དགོ།
❖རྫོང་ཁག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་སྲེ་ཚུ་ དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་དང་ རྲེད་འྫོག་ཚོགས་སྲེ་ ཁྫོམ་སྲེ་ཚུའི་བར་ན་ འབྲྲེལ་མཐུན་འབད་ན།ི
❖རྲེད་འྫོག་བདག་སྫོང་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་ག་ི རྒྱབ་སྫོར་བིན་ནི་དང།
❖བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་ བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་འཁིལ་ཏེ་ བཟྫོ་བའི་ ཁིམས་ལུགས་ཚུ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལཱ་འགན་གཞན་ཚུ་འབག་ནི།
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འཆར་སྣང་དང་ དམིགས་དོན།
• ཉམས་མྲེད་ཀི་རང་བཞིན་གནས་སངས་དང་

དང་ ཞི་བདེ་དང་ལྡན་པའི་མི་སྲེ།

འཆར་སྣང

•

དམིགས་དོན་

ལམ་སྫོལ་གི་ཕྱུགས་པོའི་ཁར་ གཞུང་སྫོང་ལེགས་ལྡན་གི་གཞི་ར་དང་མཐུན་པའི་ རང་མགོ་རང་འདྫོང་

རྫོང་ཁག་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ རྲེ་འདོད་དང་ དགོས་མཁོ་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་ ཆ་སྙྫོམས་ཀི་མི་སྲེ་དཔལ་འབྫོར་གོང་འཕེལ་གཏང་
ཐོག་ འཕྲལ་མགྫོགས་དང་ སྤུས་ཚད་ཅན་ག་ི ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནི།
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བརི་མཐོང་གཙོ་ཅན།
❖ ཨཱར- གུས་ཞབས་སྲེད་ནི།

❖ ཨེ- དུས་ཀི་འཕོ་འགྱུར་དང་འཁིལ་ དུས་མཐུན་བཟྫོ་ནི།
❖ བིཧི- ནུས་སྫོབས་ལྡན་པའི་གཞུང་སྫོང་གི་དབུ་ཁིདཔ།
❖ ཨི- བཟང་སྫོད།

❖ ཨེན- ལེགས་སྫོང་།
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དམིགས་ཡུལ།

•

རང་བཞིན་ཐོན་སྲེད་ལག་ལེན་དང་ ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྫོང་ཡར་དག་གཏང་ནི།

•

མི་སྲེའ་ི འཕྲྫོད་བསྲེན་དང་ གཙང་སྦྲ་ཡར་དག་གཏང་ནི།

•

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་དང་ སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ འཛུལ་བཞུགས་ཀི་གངས་ཁ་ ཡར་སེང་གཏང་ཐོག་ ཆེ་རིམ་གི་སྫོབ་སྫོང་གི་ གྲུབ་འབྲས་ཡར་དག་གཏང་ནི།

•

འཇོན་དགས་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ག་ི མི་མང་ཞབས་ཏོག་ཡར་དག་གཏང་ནི།

•

ལམ་སྫོལ་དང་ སྫོལ་རྒྱུན་གི་གནས་ཁོངས་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྫོང་ཡར་དག་གཏང་ནི།
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ལས་སྲེའི་གཞི་བཀོད་དང་ ལས་བྲེད་པའི་ཐོ།
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རྒྱལ་ཡོངས་
གྲུབ་འབྲས་
གཙོ་ཅན།

ས་གནས་གཞུང་ག་ི
གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན།

ཐོན་ཁུངས་ཆེ་བའི་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབྫོར་གོང་འཕེལ་
ལཱ་གཡོག་དང་ ཕན་ ར་བརྟན་བཟྫོ་ཡོདཔ།
ཐོག་ཅན་ག་ི ལཱ་ དཔལ་འབྫོར་སྣ་ཚོགས་ཕརི ་སྲེལ་
གཡོག་བཟྫོ་ཡོདཔ། དང་ཐོན་སྲེད་ཡར་དགས་བཏང་
ཡོདཔ།
ངན་ལྷད་མར་ཕབ་ དབུལ་ཕོངས་ར་མྲེད་དང་ སྙྫོམ་
འབད་ཡོདཔ། མྲེད་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ།
སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་མི་ཉམས་
དམངས་གཙོའི་རིམ་ གོང་འཕེལ་བཏང་ཡོདཔ།
ལུགས་དང་ དབང་
ཚད་ཕིར་སྲེལ་ག་ི སྲེ་ལྡན་གནས་སངས་ཀི་ རིམ་
ལམ་ལུགས་སིང་སིང་ ལུགས་ཉམས་སྲུང་འབད་ཡོདཔ།
བཟྫོ་ཡོདཔ།
བཙོག་རླུང་ཚད་འཛིན་དང་
མི་མང་གི་འཕྲྫོད་ གནམ་གཤིས་དང་རྲེན་ངན་ཟྫོག་
བསྲེན་དང་ བམས་ ཐབས་གོང་འཕེལ་ཡར་དགས་
བརྲེ་ཅན་ག་ི མི་སྲེ་
བཏང་ཡོདཔ།
ཡར་དག་བཏང་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་དང་ རིག་
ཡོདཔ།
རལ་ཡར་དག་བཏང་ཡོདཔ།
གཞི་རྟྲེན་ཚང་བའི་ ཆུ་དང་བཟའ་འཐུང་དེ་ལས་
ཁྫོམ་ཚོགས་དང་ བཟའ་བཅུད་ཉམས་སྲུང་ཡར་དག་
ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་
བཏང་ཡོདཔ།
པའི་ཡུན་བརྟན་ཅན་ གཞི་རྟྲེན་མཐུན་རྲེན་དང་ བརྒྱུད་
གི་ ཁྫོམ་ཚོགས་གོང་ འབྲྲེལ་དེ་ལས་ མི་དམང་ཞབས་
འཕེལ་བཏང་ཡོདཔ། ཏོག་མཁོ་སྫོད་ཡར་དག་བཏང་
ཡོདཔ།
དང་ཁིམས་ཞབས་ ཕོ་མྫོ་འད་མཉམ་ག་ི གནས་
ཏོག་དང་ གཙུག་སྲེ་ སངས་དང་ ཨམ་སྲུ་དང་ན་
སིང་སིང་བཟྫོ་ཡོདཔ། གཞྫོན་ཚུ་ག་ི དབང་ཆ་ཡར་དག་
བཏང་ཡོདཔ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་
དམིགས་ཡུལ།
འཆར་གཞིའི་
དམིགས་ཡུལ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀ་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་ཚུ་དང་ ལས་རིམ་ཚུའི་འབྲྲེལ་བ།
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སདི ་དཔལ་འཛོམས།
དབང་ཚད་ཕརི ་སལྲེ ་རྒྱ་བསྲེད་བཏང་ཐགོ ་ལས་ འད་མཉམ་དང་ ཞི་བདེ་མཐུན་སགི ་ལྡན་པའི་
ཁར་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གི་མི་སྲེ།

ས་གནས་ཀི་དཔལ་
འབྫོར་ཡར་དག་
བཏང་ནི་དང་ ལཱ་
གཡོག་གི་གོ་སབས་
བཟྫོ་ན།ི

མི་སྲེའི་གསོ་བའི་གནས་
བཟའ་འཐུང་
ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ སྔར་སྫོལ་ལམ་
སངས་ཡར་དགས་དང་
དང་ཟས་བཅུད་
ཚད་དང་ རིག་ ལུགས་མི་ཉམས་
ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་
ཉེན་སྲུང་ཡར་
རལ་ཡར་དག་ གོང་འཕེལ་
འཐུང་ཆུ་ངསེ ་བརྟན་
དག་བཏང་ནི།
བཏང་ནི།
བཏང་ནི།
ཡོདཔ་བཟྫོ་ན།ི

གཞི་རྟྲེན་ཚང་བའི་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་
ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་
པའི་ ཡུན་བརྟན་
ཕན་ནུས་ཅན་
ཅན་གྱྀ་སྫོད་གནས་ དྭངས་གསལ་དང་
ཡར་དགས་བཏང་ནི། ལྡནམ་བཟྫོ་ན།ི

དམངས་གཙོའི་
རིང་ལུགས་
དང་དབང་ཚད་
ཕིར་སྲེལསིང་
སིང་བཟྫོ་ན།ི

བཙོག་རླུང་ཚད་འཛིན་
ཕོ་མྫོ་འད་མཉམ་
དང་གནམ་གཤིས་
གོང་འཕེལ་
འགྱུར་བ་དང་ རྲེན་
དངཨམ་སྲུ་དང་ཨ་
ངན་བཟྫོག་ཐབས་ཀ་ི
ལོའི་དབང་ཆ་ཡར་
ལྫོགས་སྒྲུབ་གངོ ་འཕེལ་
དག་བཏང་ནི།
བཏང་ནི།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་དང་ ས་གནས་གཞུང་ག་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་ དེ་ལས་ འབྲྲེལ་ཡདོ ་ལས་རམི །
རྒྱལ་ཡངོ ས་ཀ་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་

ས་གནས་གཞུང་ག་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་
བརྡ་མཚོན་གཙོ་ཅན།
༡:
ས་གནས་ཀི་དཔལ་འབྫོར་ཡར་དག་བཏང་ནི་དང་ ལཱ་ ༡. སོ་ནམ་གི་ བཟྫོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ བར་མའི་གངས་ཁ།
༢. སོ་ནམ་མྲེན་པའི་ བཟྫོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ བར་མའི་གངས་ཁ།
ཀ. རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབྫོར་གོང་འཕེལ་ ར་བརྟན་བཟྫོ་ཡོདཔ།
གཡོག་གི་གོ་སབས་བཟྫོ་ནི།
༣. བཟྫོ་སྫོར་གི་འཐོན་སྲེད་དང་ཞབས་ཏོག་གསརཔ་གི་གངས་ཁ།
ཁ. དཔལ་འབྫོར་སྣ་ཚོགས་ཕིར་སྲེལ་དང་ཐོན་སྲེད་ཡར་དགས་བཏང་ཡོདཔ།
༤. སོ་ནམ་དང་ སོ་ནམ་མྲེན་པའི་ ལཱ་གཡོག་བཟྫོ་ཡོད་པའི་གངས་ཁ་
ག. དབུལ་ཕོངས་ར་མྲེད་དང་ སྙྫོམ་མྲེད་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ།
༥. སོ་ནམ་གི་འཐོན་སྲེད་ལས་བཟྫོ་ཡོད་པའི་ འྫོང་འབབ་
ང. ཐོན་ཁུངས་ཆེ་བའི་ ལཱ་གཡོག་དང་ ཕན་ཐོག་ཅན་གི་ ལཱ་གཡོག་བཟྫོ་
ཡོདཔ།
༢:
བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་ཡར་དག་གཏང་ཡོདཔ་
༡. འབྲུ་སྣའི་འཐོན་སྲེད།
༢. ཤ་གི་འཐོན་སྲེད་
ཀ. དཔལ་འབྫོར་སྣ་ཚོགས་ཕིར་སྲེལ་དང་ཐོན་སྲེད་ཡར་དགས་བཏང་ཡོདཔ།
༣. སྫོང་རྡྫོ་གི་འཐོན་སྲེད།
ཁ. དབུལ་ཕོངས་ར་མྲེད་དང་ སྙྫོམ་མྲེད་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ།
༤. ཨོམ་གི་འཐོན་སྲེད
ག. ཆུ་དང་བཟའ་འཐུང་དེ་ལས་ བཟའ་བཅུད་ཉམས་སྲུང་ཡར་དག་བཏང་
༥. ཚོད་བསྲེའི་འཐོན་སྲེད
ཡོདཔ།
༦. ཞིང་ཆུ་ ཏན་ཏན་མྲེད་པའི་ བྱཱ་ཞིང་
༧. སོ་ནམ་ཞིང་སང་ལུས་ཡོད་པའི་ བརྒྱ་ཚད་
༨. སྫོབ་གྲྭའི་ཟ་སྫོད་ཀི་དོན་ལུ་ སྫོབ་གྲྭ་སོ་ནམ་ལས་རིམ་ནང་ལས་ འཐོན་པའི་བཟའ་འཐུང་གི་དཔྱ་བགོ་
༩. ཚོད་བསྲེ་སྣ་ཚོགས་ཉུང་ཤོས་ ལྷམ་པ ༣ སྲེས་མི་ ཚོད་བསྲེ་ལྡུམ་རྭ་བཟྫོ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གུང་གི་བརྒྱ་ཆ་
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རྒྱལ་ཡོངས་ཀ་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་ དེ་ལས་ འབྲྲེད་ཡདོ ་ལས་རམི །
རྒྱལ་ཡངོ ས་ཀ་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་
༣:

༤:

ས་གནས་གཞུང་ག་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་

བརྡ་མཚོན་གཙོ་ཅན།

༡. ཨ་ལོ་སྨྲེ་ས་ྲེ ཤ་ི རྲེན་
༢. སྲེ་མའི་ ཤི་རྲེན་
ཀ. མི་མང་གི་འཕྲྫོད་བསྲེན་དང་ བམས་བརྲེ་ཅན་གི་ མི་སྲེ་ཡར་དག་
༣. ཨ་ལོ་སྲེ་ལོ་ ༥འི་འྫོག་རྒྱུ་ཤི་རྲེན་
བཏང་ཡོདཔ།
མི་སྲེའི་གསོ་བའི་གནས་སངས་ཡར་དག་དང་ ༤. རང་སྫོག་རང་གསི ་བཅད་མི་ལས་ཤ་ི རྲེན
ཁ. ཆུ་དང་བཟའ་འཐུང་དེ་ལས་ བཟའ་བཅུད་ཉམས་སྲུང་ཡར་དག་
ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་ངེས་བརྟན་ཡདོ པ་ ༥. ཆང་ལས་བརྟྲེན་པའི་ཤ་ི རྲེན
བཏང་ཡོདཔ།
༦. ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་དུས་རྒྱུན་ག་ི འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སལྲེ ་ཡདོ ་པའི་ཁྱིམ་གུང་བརྒྱ་ཆ
བཟྫོ་ན།ི
ག. དབུལ་ཕོངས་ར་མྲེད་དང་ སྙྫོམ་མྲེད་མར་ཕབ་འབད་ཡདོ པ།
༧. ཁྱིམ་ནང་ ཉུང་ཤོས་ཆུ་བཤལ་ག་ི ཆབ་གསང་ཡདོ ་པའི་ཁྱམི ་གུང་བརྒྱ་ཆ
ང. ཕོ་མྫོ་འད་མཉམ་ག་ི གནས་སངས་དང་ ཨམ་སྲུ་དང་ན་གཞྫོན་ཚུ་
༨. རྲེད་འྫོག་དང་ རྫོང་ཁག་གི་བར་ནང་ རད་རིགས་འགན་བསྡུར་འབད་ཡོད་པའི་གངས་ཁ་
གི་ དབང་ཆ་ཡར་དག་བཏང་ཡདོ པ།
༩. མ་འབུ་བའི་ནད་གཞི་གི་གངས་ཁ་
༡. གཞི་རྟྲེན་ཤེས་ཡནོ ་སང་ཚར་མའི ི་ ཕོ་མྫོའི་བརྒྱ་ཆ
༢. སྫོབ་རིམ་བཅུ་པའི་ནང་ རིས་དང་ ཚན་རིག་ བརྡ་དོན་ ཨིན་སད་ དེ་ལས་ རྫོང་ཁ་ ལ་སོགས་པའི་ གལ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ནང་ སྐུགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་
ཀ. ཤེས་རིག་ག་ི སྤུས་ཚད་དང་ རིག་རལ་ཡར་དག་བཏང་ཡོདཔ།
ཁ. དབུལ་ཕོངས་ར་མྲེད་དང་ སྙྫོམ་མྲེད་མར་ཕབ་འབད་ཡདོ པ། ཤེས་རིག་ག་ི སྤུས་ཚད་དང་རིག་རལ་ཡར་དག་ ༦༠ ཐོབ་མི་སྫོབ་ཕྲུག་ ཕོ་མྫོའི་བརྒྱ་ཆ།
ག. ཕོ་མྫོ་འད་མཉམ་ག་ི གནས་སངས་དང་ ཨམ་སྲུ་དང་ན་གཞྫོན་ཚུ་ བཏང་ཡོདཔ
༣. སྫོབ་རིམ་དྲུག་པའི་ནང་ རིས་དང་ ཚན་རིག་ ཨིན་སད་ དེ་ལས་ རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ནང་ སྐུགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༦༠ ཐོབ་མི་སྫོབ་ཕྲུག་ ཕོ་མྫོའི་བརྒྱ་ཆ།
གི་ དབང་ཆ་ཡར་དག་བཏང་ཡདོ པ།
༤. ལག་རལ་ཤསེ ་ཡནོ ་ ཡང་ན་ ཤེས་ཡོན་ར་གཞུང་དང་འབྲྲེལ་བ་མྲེད་པའི་སངྫོ ་ལཱ་ཡདོ ་པའི་ སྫོབ་གྲྭའི་བརྒྱ་ཆ།
༥. ཨ་ལོ་གཅེས་སངྫོ ་དང་གོང་འཕེལ་ལ་ྲེ བ་ནང་ བཙུགས་ཡོད་པའི་ཨ་ལའོ ི་བརྒྱ་ཆ
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རྒྱལ་ཡོངས་ཀ་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་ དེ་ལས་ འབྲྲེལ་ཡོད་ལས་རམི །
རྒྱལ་ཡོངས་ཀ་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་

༥:

༦:

བརྡ་མཚོན་གཙོ་ཅན།
༡. སྲུང་རབས་དང་ ངག་བརྒྱུན་ རང་ལུགས་ཀི་ཞབས་བྲྫོ་དང་ འཆམ་དང་ཟྫོས་ ཚེ་བཅུ་ གཡུས་སད་ ལ་
སོགས་པའི་སྔར་སྫོལ་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོད་པའི་གངས་ཁ
སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ ༢. རྫོང་ཁག་ནང་ གཞུང་ས་དང་ འབོད་ས་འགན་བསྡུར་འབད་ཡོད་པའི་ གངས་ཁ་
བཏང་ཡོདཔ།
༣. གླ་འཐུས་མ་ཐོབ་པའི་ ཁས་བླངས་ཀི་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་བའི་གངས་ཁ་
ཀ. སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བཏང་ཡོདཔ།
༤. གཞི་ཆགས་དང་ གཡུས་སྫོ་ཚུའི་རང་བཞིན་ག་ཨིནམ་དང་ ཁྱད་ཆོས་མཐུན་མྫོ་མ་ཡིན་པ་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་
འབད་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་བཏང་ཡོདཔ་
༡. ཕི་སེལ་འབད་དེ་ ཕགས་སྙིགས་རིལ་པོ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་བའི་ས་ཁོངས་ནང་ བཀོག་ཡོད་པའི་འབོར་
ཚད
ཀ. གཞི་རྟྲེན་ཚང་བའི་ ཁྫོམ་ཚོགས་དང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ཡུན་བརྟན་ཅན་གི་
༢. ཁྫོམ་ནང་ སྔྫོ་ལྗང་དང་ལྡན་པའི་ མི་མང་ས་ཁོངས་
ཁྫོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་བཏང་ཡོདཔ།
གཞི་རྟྲེན་ཚང་བ་དང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་
༣. འཁོར་ལམ་བདའ་ས་ྲེ འྫོས་ལྡན་ག་ི བརྡ་སྫོན་གི་བརྡ་བང་དང་མཐུན་རྲེན་བཙུགས་ཡོདཔ
ཁ. གཞི་རྟྲེན་མཐུན་རྲེན་དང་ བརྒྱུད་འབྲྲེལ་དེ་ལས་ མི་དམང་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྫོད་
ཡུན་བརྟན་ཅན་གི་སྫོད་གནས་ ཡར་དག་
༤. འྫོས་ལྡན་ག་ི འཁོར་ལམ ཡང་ན་ རྐང་ལམ་ གཡུར་བ་ཚུ་ཡོད་པའི་ གཡུས་ཚན་གི་བརྒྱ་ཆ
ཡར་དག་བཏང་ཡོདཔ།
བཏང་ཡོདཔ།
ག. དབུལ་ཕོངས་ར་མྲེད་དང་ སྙྫོམ་མྲེད་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ།
ང. . ཕོ་མྫོ་འད་མཉམ་གི་ གནས་སངས་དང་ ཨམ་སྲུ་དང་ན་གཞྫོན་ཚུ་གི་ དབང་
༥. ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ཁྫོམ་གི་ ཞབས་ཏོག་དང་ མཐུན་རྲེན་གི་གངས་ཁ
ཆ་ཡར་དག་བཏང་ཡོདཔ།
4/2/2019

ས་གནས་གཞུང་ག་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་

Dzongkhag Administration, Punakha

13

རྒྱལ་ཡོངས་ཀ་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་ དེ་ལས་ འབྲྲེལ་ཡོད་ལས་རམི །

རྒྱལ་ཡངོ ས་ཀ་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་

ས་གནས་གཞུང་ག་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་

༧:
ཀ. གཞི་རྟྲེན་མཐུན་རྲེན་དང་ བརྒྱུད་འབྲྲེལ་དེ་ལས་ མི་དམང་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྫོད་ཡར་ དྭངས་གསལ་ཅན་དང་ ཕུན་ནུས་ དེ་
ལས་ འཇོན་དག་ཅན་གི་མི་མང་ཞབས་
དག་བཏང་ཡོདཔ།
ཏོག་ཡར་དག་བཏང་ཡོདཔ།
༨:
ཀ. དམངས་གཙོའི་རིམ་ལུགས་དང་ དབང་ཚད་ཕིར་སྲེལ་གི་ ལམ་ལུགས་སིང་སིང་
དམངས་གཙོའི་རིམ་ལུགས་དང་ དབང་
བཟྫོ་ཡོདཔ།
ཚད་ཕིར་སྲེལ་གི་ལམ་ལུགས་སངི ་སིང་
ཁ. ཕོ་མྫོ་འད་མཉམ་གི་ གནས་སངས་དང་ ཨམ་སྲུ་དང་ན་གཞྫོན་ཚུ་གི་ དབང་ཆ་ཡར་
བཟྫོ་ཡོདཔ།
དག་བཏང་ཡོདཔ།
ག. དང་ཁིམས་ཞབས་ཏོག་དང་ གཙུག་སྲེ་སིང་སིང་བཟྫོ་ཡོདཔ།

4/2/2019

བརྡ་མཚོན་གཙོ་ཅན།
༡. ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོག་པའི་ག་ོ གནས་ས་སྫོང་
༢. མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ བ་སྫོའི་ལམ་ལུགས་བཟྫོ་སྲེ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།
༣. སིར་བཏང་ལུ་དགོས་མཁོའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ བ་སབས་བདེཝ་སྲེ་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྫོད་ཀི་
དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་ལུ་ སྫོད་ཡོད་པའི་བརྒྱ་ཆ།
༡. འཛོམས་འདུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཕོ་མྫོའི་བརྒྱ་ཆ
༢. ལག་ལེན་སྲེ་ཚན་དང་ རང་ལྫོགས་སྲེ་ཚན་ དེ་ལས་ ཚོགས་པ་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་
སྲེའི་གངས་ཁ།
༣. རྫོང་ཁག་དང་རྲེད་འྫོག་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་དཀའ་རྫོགས་ཚུ་སེལ་ཡདོ ་པའི་བརྒྱ་ཆ
༤. མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་ མི་མང་གིས་བསམ་འཆར་བཀོད་ནའི ི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོདཔ
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རྒྱལ་ཡོངས་ཀ་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་ དེ་ལས་ འབྲྲེལ་ཡོད་ལས་རམི །

རྒྱལ་ཡངོ ས་ཀ་ི གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་

བརྡ་མཚོན་གཙོ་ཅན།
༩:
༡. སྲེ་ལྡན་མྲེ་རླུང་ biogas ལག་ལེན་འཐབ་མི་གུང་གངས་
ཀ. སྲེ་ལྡན་གནས་སངས་ཀ་ི རིམ་ལུགས་ཉམས་སྲུང་འབད་ཡོདཔ།
༢. གནམ་གཤིས་འགྱུར་འབྲྲེལ་དང་རྲེན་ངན་ཟྫོག་ཐབས་བཟྫོ་ཡོད་པའི་གཞི་རྟནྲེ ་མཁོ་ཆས་ཀི་གངས་ཁ
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་དང་ རྲེན་ངན་ལས་
ཁ. བཙོག་རླུང་ཚད་འཛིན་དང་ གནམ་གཤིས་དང་རྲེན་ངན་ཟྫོག་ཐབས་
བཟྫོག་ཐབས་ཀི་ གོང་འཕེལ་ཡར་དག་ ༣. རྫོང་ཁག་དང་ཡན་ལག་ཁྫོམ་ནང་ལུ འྫོས་ལྡན་གི་ ཆར་ཆུའི་གཡུར་བ་གསར་བསྐྲུན་ག་ི རིང་ཚད།
གོང་འཕེལ་ཡར་དགས་བཏང་ཡོདཔ།
བཏང་ཡོདཔ།
ག. གཞི་རྟྲེན་མཐུན་རྲེན་དང་ བརྒྱུད་འབྲྲེལ་དེ་ལས་ མི་དམང་ཞབས་
༤. ཕགས་སྙིགས་ཕྲེ་གསལ་དང་ འཛིན་སྫོང་གི་གོ་བརྡ་སྲེལ་ཡོད་པའི་གངས་ཁ་
ཏོག་མཁོ་སྫོད་ཡར་དག་བཏང་ཡོདཔ།
༡. ལག་ལེན་སྲེ་ཚན་དང་ རང་ལྫོགས་སྲེ་ཚན་ ས་གནས་ཀི་སོ་ནམ་པའི་ཚོགས་པ་ དེ་ལས་ མཉམ་ལས་
༡༠:
ཚོགས་པ་ཚུ་ནང་ ཨམ་སྲུའི་འཐུས་མི་གི་བརྒྱ་ཆ།
ཀ. ཕོ་མྫོ་འད་མཉམ་གི་ གནས་སངས་དང་ ཨམ་སྲུ་དང་ན་གཞྫོན་ཚུ་ག་ི
ཕོ་མྫོ་འད་མཉམ་གོང་འཕེལ་དང་ ཨམ་སྲུ་
དབང་ཆ་ཡར་དག་བཏང་ཡོདཔ།
༢. ཨ་ལོ་ལ་སྫོང་ལྲེ་བའི་མཐུན་རྲེན་ཐོབ་སྫོད་ཡོད་པའི་གཞུང་གཡོགཔ་གི་བརྒྱ་ཆ།
དང་ཨ་ལོའི་དབང་ཆ་ ཡར་དགས་བཏང་ནི།
ཁ. ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་དང་ རིག་རལ་ཡར་དག་བཏང་ཡོདཔ།
༣. ཚོང་རིག་གི་རིག་རལ་གངོ ་འཕེལ་ནང་ སྫོང་བརྡར་འབད་ཡོད་པའི་ ཨམ་སྲུའི་བརྒྱ་ཆ།
༤. སྫོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སྫོབ་ཕྲུག་བུམྫོ་ཚུ་གི་ འགོ་ཁིད་པའི་གངས་ཁ།
4/2/2019
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རྫོང་ཁག་ག་ི འཆར་དངུལ་ (འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པའི་འཆར་དངུལ་དང་ ལོ་བསར་ག་ི འཆར་དངུལ)
ཨང་

རིས་ལ་ོ

འཆར་དངུལ (ས་ཡ་)

༡

རིས་ལོ་དང་པ་

༡༣༨.༩༢༥ (༡༠%)

༢

རིས་ལོ་གཉིས་པ་

༢༧༧.༨༥ (༢༠%)

༣

རིས་ལོ་གསུམ་པ་

༤༤༢.༦༢༥ (༢༣.༣༣%)

༤

རིས་ལོ་བཞི་པ་

༤༤༢.༦༢༥ (༢༣.༣༣%)

༥

རིས་ལོ་ལྔ་པ་

༤༤༢.༦༢༥ (༢༣.༣༣%)

ཡོངས་བསྫོམས་
4/2/2019
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ན་ཧིང་ག་ི རསི ་ལོ་ནང་ གྲུབ་འབྲས་སྫོམ་སྲེ་ བསྫོན་ཡོད་པའི་ལས་སྣའི་ཐོ།
ལས་སྣ་

དམིགས་གཏད་

གྲུབ་འབྲས་

སྨན་ཁབ་ཀི་ཁྱབ་ཚད་ (བརྒྱ་ཆ་)

༡༠༠

༡༠༠

མ་འབུ་བའི་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ བརྒྱ་ཆ་

༦༢

༦༢

༡༣

༡༣

༡༠༠
༡༠༠
༣༨༠༠༠

༡༠༠
༡༠༠
༤༧༨༩༠

སྫོལ་རྒྱུན་དང་ ལམ་སྫོལ་གི་ གཞི་རྟྲེན་མཁོ་ཆས་དང་མཐུན་རནྲེ ་ ཉམས་བཅོས་འབད་
ཡོད་པའི་ གངས་ཁ་
གླྫོག་མྲེ་གི་ཁྱབ་ཚད་ (བརྒྱ་ཆ)
འགྲུལ་འཕྲིན་གི་ཁྱབ་ཚད་ (བརྒྱ་ཆ་)
བལ་གཤལ་ལྷྫོད་ཡོད་པའི་ གངས་ཁ་
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གདོང་ལེན་
❖ ཁྫོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་འགྫོ་མི་དང་ མི་རྫོབས་ཡར་འཕར་འགྫོ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟྲེན་ ཕགས་བསྙིགས་ཀི་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ།
❖ གསར་བསྐྲུན་དང་ ཚོང་རིག་གི་ རིག་རལ་དང་ ལག་རལ་དཀོན་པའི་གདོང་ལེན།
❖ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སིད་དཔལ་འཛོམས་ཀི་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༥ དང་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ མི་དང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གི་ འབྲྲེལ་འཛིང་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༢.༠༢ ལུ་ ལྷྫོད་ཡོདཔ།

❖ ནང་པའི་ཆོས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྲེད་མི་ལུ་བརྟྲེན་ མི་སེར་ཚུ་གི་ ཤ་གི་ཐོན་སྲེད་བཟྫོ་སྫོར་འབད་ནིའི་ནང་ སྫོ་བ་མི་ལེན་དོ་ཡོདཔ།
❖ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སིད་དཔལ་འཛོམས་ཀི་ བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༥ ཅན་མ་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་སེར་ནང་དོག་འཆམ་ཏོག་མྲེད་པའི་གངས་ཁ་མཐོ་དགས་ཡདོ པ།
❖ ཁིམས་ཀི་རིམ་ལུགས་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ གངས་ཁ་མང་སུ་མང་སུ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ།
❖ མི་སྲེའི་དཔལ་འབྫོར་གོང་འཕེལ་དང་ མི་དམངས་ཀི་གཞི་རྟྲེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ བདག་དབང་ལེན་ནིའི་ སྫོ་བ་མི་ལེན་དོ་ཡོདཔ།
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འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ཡདོ ་པའི་ རྫོང་ཁག་གི་འཆར་དངུལ་ག་ི མ་ལང་པའི་ ལས་སྣ་ གལ་ཅན།
❖

ཁུ་རུ་ཐང་དང་ སྤུངས་ཐང་ཁ་རྒྱ་སྲེད་ཁྫོམ་ནང་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ག་ི དཀའ་ངལ་ ཚབ་ཆེན་སྲེ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟྲེན་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཀི་ འཐུང་ཆུའི་དམིགས་བསལ་
གི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ གཙོ་རིམ་དང་པ་ནང་ལུ་ བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།

❖

དགོན་ཚེ་ཕུག་གནས་ཀི་ ལམ་རིས་ནག་བཏང་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་ རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞྲེས་མཆོག་གིས་གནང་ཡོད་མི་དང་འཁིལ་ མ་དངུལ་གི་མ་ལང་ལས་བརྟྲེན་ རྒྱབ་སྫོར་གནང་
ཐབས་ཀི་ཞུ་བ།

❖

སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫོང་ཁག་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་མི་སེར་ཀུན་ལུ་ ཕན་ཐོག་པའི་ མྲེ་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་བཞྲེངས་ནིའི་ མ་དངུལ་ཁ་བསྫོང་གནང་ཐབས་ཀི་ཞུ་བ།

❖

རྒྱལ་ཁམས་ཀི་ནང་རྟྲེན་བིན་ཅན་ སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫོང་ ཉམས་བཅོས་ཀི་འཆར་དངུལ་འདི་ རྫོང་ཁག་གི་འཆར་གཞི་གི་མ་དངུལ་ལས་ ལོགས་སུ་ས་ྲེ གནང་ཐབས་ཀི་ཞུ་བ།

❖

མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ག་ི བཀའ་བཞིན་ ནོར་བུ་བསང་གང་འཕེལ་ལས་རིམ་གི་ མ་དངུལ་མ་ལང་པའི་ཞུ་བ།
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❖ བདེ་ཆེན་རྲེ་མྫོ་སབྫོ ་གྲྭ་ལྲེ་བ་ནང་ལུ་ སྫོབ་དབུ་འཛིན་དང་ སྫོབ་དཔོན་གི་ སྫོད་ཁྱིམ་རབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།
❖ སྤུངས་ཐང་ཁ་ སྫོབ་གྲྭ་ལྲེ་ནང་ སྫོབ་དཔོན་གི་སྫོད་ཁྱིམ་ཁ་བསྫོང་ རབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།
❖ བཀྲིས་ལྡིང་ཁར་སྫོབ་གྲྭ་ལྲེ་བ་ནང་ བདག་སྫོང་ཡིག་ཚང་ཅིག་ རབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།
❖ དཀའ་སྡུག་དང་ ཉེན་ཅན་གི་ སྫོབ་ཕྲུག་དང་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཁུ་རུ་ཐང་ལུ་ ན་གཞྫོན་ལྲེ་བ་ཅིག་ རབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།
❖ སྤུངས་ཐང་ཁ་ སྨན་ཁང་ནང་ ལས་བྲེདཔ་ཚུའི་ སྫོད་ཁྱིམ་ཁ་བསྫོང་རབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།

❖ སྤུངས་ཐང་ཁ་སྨན་ཁང་ རྒྱ་སྲེད་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།
❖ ལོད་སི་ས་དང་ ལུ་ན་ཁ་ལུ་ གཞི་རིམ་སྨན་ཁང་ཅིག་རབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།

❖ གཞི་རིམ་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ ལས་བྲེད་པའི་སྫོད་ཁྱིམ་རབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།
❖ བསམ་ལྡིང་ཁ་གཞི་རིམ་སྨན་ཁང་འདི་ སྲེ་རིམ་ཡར་སེང་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།
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❖ འཕྲིན་ལས་བསང་གཞི་རིམ་སྨན་ཁང་འདི་ སྲེ་རིམ་ ཡར་སེང་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།
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