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མགར་སཔ་་་རང་ན་་ིཕན་བ་མ་དལ། 

 
བ་ངས། 
ང་རང་ང་་བང་ལས་ ཉམས་ང་་་་ནང་་ ་ག་གཔ་ག་ན་པ་ཁར་ ང ་མ་ི་ས་ན་་ཡང་ 
མགར་ས་ང་ཁག་ནང ་ང་བན ་འབད་་འ་ས་ མགར ་ས་ང་ཁག་ག་་ ད་ག་མཐའ་ར་ ལ་ཡག་ལས་ཕར་ 
རང་ ་འ་བ་ང་་ན་་ ག་མ་ག་ དཀའ་ག་དཔ་ན ་ན་ ང་རང་ས་གས་མ་་རང་ས།  
ང་་ ་བམ་མ་ཉམས་ང་དང་ ག་པ་བ་་ལས་བན་ ང་རང་ད ་་འ་མ་ག་་ལ་་ད་གས་་ ་ཡང་ 
་ལས་བན་་ནམ་ལས་ ང་རང་མ་བསམ་ག་གས་མ་་གཏང་་བཝ་ད་ ང་ས་འམས་ངས་་་ར་
ངས་་ ཆ་གས་འབད་་ས་ད་རན་རང ་རན་ས་ག ང་ས་ད་་འ་བམས་འབད་ད་་་ ང་ར་ཁས་ང་
ི་ག་ལས་ནམ་མ་ཚད ་ ་ཡང་ ང་རང་མགར་སཔ་ག་འབདཝ་ལས་བན་ ་ན། ང་བཅས་ག་ར་ལགཔ་གག་ཁར་
མདཔ་་ མས་པ་མན་་་་ས་ད་རན་ས་། 
་ཡང་ ནམ་འ་ཆ་ད་པ་ འ་བ་་ག་པ་འ་ལས་ ཐར་ས་ག་ཡང་དཔ་ལས་བན་ ང་བཅས་ག་ར ་ ་བམ་མ་
ན་ངན་་འང་པ ་བས་ ་ ་ང་་དཔ་ནམ་ས་ན ་ན་ ོགས་རམ་ི་ག་ལས་ ས་ན་འབད་དཔ་
འ་ཁག་། ་འབདཝ་ལས་བན་ ང་བཅས་ར་་་་་ ན་ངན་་བམ་ང་་ བད་མ་གས་པ་ག་
བལ་ང་་ད་པ་བས་ གག་ས་གག་་ ཆ་གས་འབད ་་དང་ མས་ག་འབད ་་ན་་ མགར་སཔ་
་་ཕན་བ་མ་དལ་ར་བ་ག་བད་ ག་བ་དཔ་ཁག་། 
ང་རང་་ར་ི་འས་་ག་་ ག་ད་་བ་བས་ ང་རང་་བ་ངས་ད་པ་ ་གས་་འས་་ ་
བར་ི་ཐག་གཅད་རང་དབང་ག་ད་་ད་པ་མ་དལ་འ་ བསམ་པ་བཟང་ ་ག་ ་གམ་ས་པ་་ལས་ 
ངས་་གསཔ་་ ཕན་བ་མ་དལ་ནང་་ཞལ་འབས་་ལ་་ན།  
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དགས་ན། 

 ཕན་བ་མ་དལ་འ་ས་ མགར་སཔ་་་ར་ ་བར་ན་ གས་ན་དང་མཉམ་འལ་་ ང་འལ་
གཏང་་ན་་ནམ་དང་ ་ལས་བན་་ ་་བར་ན་གག་ལ་ི་བས་གས་ཡར་ག་གཏང་་
ན་་ན།  

 མགར་སཔ་་་ར་་ ་ན་ལས་བན་ ་ངན་ག་པ་བས་ ཕན ་བ་མ་དལ་ི་བ་ཐངས་ནང་
འད་དཔ་བམ་་ མས་ག་་་ད ་་ བ་ར་འབད་་ན ་་ན། 

 ས་འདས་་བཟའ་ཚང་་་ དས་མ་དང་བན་་ མས་ག་དང་ང་ལ་ི་བ་ར་ ཡང་ན་ 

ོགས་རམ་་ན་ ་ན་་ན།   

 

ཕན་བ་མ་དལ་་ི་ཕན། 

འས་་ག་ས་ གཤམ་འད་་ཕན་བ་མས་ག་་་བ་ཐངས་ད། 

 མས་ག་་་ དལ་མ་ ༥༠༠༠ (་ང་) ་བ་ཐངས་ད། མས་ག་་ཡང་ ་འདས་་བཟའ་
ཚང་འས་་ཐད་ཀར་ དར་ན་ ཕམ་ གན་ོགས་ ་ལས་ ཨ་་་་བ་ཐངས་ད། 

 དགས་བསལ་་ ར་ད་ཁར་འོ་ན་འབད་བ ་བས་ འོ་འལ་ི་ཞབས་ག་་ལ་་ན། ་ཡང་ 

སང་ད་ བལ་ད་མ་འར་ ་་་ག་མ་བ་འབད་ནམ་ལས་ ཞབས་ག་འ་ལ་་ན།  
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བ་ཐངས་ས་འབབ་ཅན། 

 མགར་ས་ང་ཁག་་ག་་ ་བད་འབད་ད ་པ་་ངས་ངམ་ག་་ ཕན་བ་བ་ཐངས་ད། 
 མགར་སཔ་ག་ར་ རང་བན་ིས་་ འས་་ངས་་ད་་ནམ་ལས་ གས་་་་བད་འབད་་

ད 
 ་བད་་འས་ད་་ད 
 ཕན་བ་མ་དལ་འ་་ འས་་ ་ཁ་ག་ལས་ ཞལ་འབས་་འས་ག་་ཡང་ད་་ད 
 བ་ངས་ ཡང་ན་ ཕན་བ་མ་དལ་འ་ ་་ ༢༠༡༨ ་ ༥ པ་ས་ ༡༠ ལས་འ་བགས་་་

ས་ ་་ ༢༠༢༣ ་ ༥ པ་ས་ ༡༠ ན་ བ་གས། 
 བ་ངས་་ཡང་ ང་པ་་ལས་ འས་་གག་ས་ངམ་ག་བ་གས། ་ཡང་ བཟའ་ཚང་དང་ ང་

པ་ག་ཅན་ ཡང་ན་ ་འདས་་ཐད་ཀར་བཟའ་ཚང་འས་་་་བ།  

ཕན་བ་ཞབས་ག་་ཡང་ ཐད་ཀར་་ ང ་་བད་འན་གཏང ་ག་ལས་ ཡང་ན་ ད་ག་་་བད་ ་བ་
གས། ང་་ཁ་ག་ལས་ མས་ག་ད་པ་དང་ འོ་འལ་ི་ཞབས་ག་ལ་བ་ ང་བགས་ ་ང་་ས་
བ་ང་། ན་ང་ གལ་ད ་ ང་རང་ད་མ་གས་པ་ན་ ས་གནས་གང་་འ་དན་་ལས་ོགས་རམ་ན་་ 
ཕན་བ་བ་ངས་་ ས་ད་ཁར་ད་ཐབས་ག་ང་། 

ན་་དང་འཝ་་་བ་ན་ ཕན་བ་མ་དལ་འ་ ལ་ཡག་དང་ ཁ་བད་ ཁ་ད་ ་ལས་ ང་ནང་ན་་་ར་་
དང་ོས་བན་འབདཝ་ད ་ ཕན་གས་ད་པ་ས་ན་ང་དཔ་ན། 
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ཕན་བ་མ་དལ་འ་བམས་འབད་་་ས་ མགར་ས་་་ར་་ བད་མ་གས་པ་དཀའ་ག་དང་ ་ངན་
ག་ད་པ་བས་ ཆད་ག་ད་པར་ཕན་གས་གས་པ་་བ་དང་གག་ཁར་ མ་ངས་པ་ནང་་ཡང་ ་བམ་
མ་ཕན་བ་མ་དལ་ི་ལས་མ་འ་ འ་མད་་རང་ བ་ར་འབད་གས་པ་་ན་བཅས།  

 

་་ ༢༠༡༨ ་ ༥ པ་ས་ ༡༠ ལས་འ་བགས་་ ་ཕན་ང་ད་པ་། 
ག་ག ་ཕན་བ་། ༢༠༡༨  ན་ག། 

ཁ་བད། ༢  

ཁ་ད། ༢  

ང་ནག་ན། ༡  

ལ་ཡག ༧  

 
 
 
 
་་མཁའ་འ།ོ 
་གས་་འས་། 
འག་་ལ་ངས་གས་། 
མགར་ས་ང་ཁག། 
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