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༡༡༡༡ ས་གནས་གདམ་ཁ་
བ་ཐངས། 

�་�ོད་ག་�་�གས་ཤོམ་ཕོག་ས་དང་ �བ་མ་�ད་ས�་ས་གནས་�ག་གདམ་ 
ཁ་
བ་ད�། 

༢༢༢༢ འ�བ་ཤགོ་�་�མ་བཟོ་བ�་ བས་!་ ས་�་ "་ཚད་$་%ར་ ༥ x ༡༠
ཡང་ན་$་%ར་ ༥ x ༢༠ ད�པ་མ་ཚད་ ,གས་-མ་དང་ ས་གནས་ལས་ཐོ
ན་པ�་ཅ་ཆས་ལག་�ན་འཐབ་ཐགོ་བཟོ་1ག་འབད་བ2བ། འ�བ་ཤོག་�མ་�་
འ3ང་ག4་ཡང་  5ོ་6ག་དང་འདམ་ལ་སོགས་ ཡང་ན་7་འདམ་ལག་�ན་འཐ
བ་8་ 9མ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ད�། 

༣༣༣༣ <ང་དང་ ,གས་=་བཟོ་བ�་8གས་>་?་ བང་@མ་1ག་8་  མ་A�་<ང་B་C་ �་@མ་བ4ན་D་ 
བEགས་1ག་འབད། རབ་Fང་མ་�ན་ འ3ང་ག4་?་ཚོས་ག4་གནགཔ་ོགཏང་Cགས་པ་�ན་ �ོད་   བ
Gགཔ་A་!་ ཕོན་ཐོག་ཡོདཔ་Hན། 

༤༤༤༤ �ོད་བཏོན་Jང་འKར་ �་�ོད་འLན་ཆས་ 
དང་འMལ་Nོ་C་ ལག་�ན་འཐབ་ཐགོ་ �ོད་ 
བཏོན་Jང་འKར་འO་ འ�བ་ཤོག་�མ་�་P་�་
Nག་!་བEགས་�་ �་�ོད་འLན་ཆས་དང་ 
འMལ་Nོ་�ག་ཁར་ མQད་འRལ་འབད་ད�། 
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4བ་འཚོལ་དང་འ>ལ་བ་�ན་ �་�ོད་ མ་འMལ་ནང་!་S་མ་
T་U་༢༠༠-༣༠༠  མ་$་འO་�ས་  མ་འMལ་ག4་བEགས་
འབད་བ�་ཟད་སོང་ཡང་ལོ་དང་པ�་ནང་རང་ ལོག་Cགསཔ་འབ
ད་འཐོན་W་། 

�ང་!་བXད་ཡོད་$་ཟད་7ས་འO་ འ�བ་ཤོག་�མ་ "་ཚད་$་%ར་ ༥ x ༡༠ ལས་བYན་ �་�ོད་ མ་ འM
ལ་བཟོ་A�་ @ན་�ང་Hན། གལ་Zད་ འ�བ་ཤོག་�མ་ "་ཚད་$་%ར་ ༥ x ༢༠ ལག་�ནའཐབ་8་ �་�ོ
ད་ མ་འMལ་བཟོ་བ་�ན་ ཟད་7ས་6བ་ ༡༣༧,༠༠༠ ཐམ་པ་]མ་�ག་གནས་འོང་། 

�་�དོ་ མ་Mལ་�་�དོ་ མ་Mལ་�་�དོ་ མ་Mལ་�་�དོ་ མ་Mལ་བཟ་ོA�་དནོ་!་བཟ་ོA�་དནོ་!་བཟ་ོA�་དནོ་!་བཟ་ོA�་དནོ་!་    K་ ་̂བ�་ཅ་ཆས་K་ ་̂བ�་ཅ་ཆས་K་ ་̂བ�་ཅ་ཆས་K་ ་̂བ�་ཅ་ཆས་    འགོ་!་བXད་ཡདོཔ་Hན།འགོ་!་བXད་ཡདོཔ་Hན།འགོ་!་བXད་ཡདོཔ་Hན།འགོ་!་བXད་ཡདོཔ་Hན།    
Activities Quantity Unit Rate (Nu) Amount(Nu) 

Greenhouse with Metal frames 1 Set 59000 59000.00 

Battery 70-80amph(Car Battery) 1 No 6500 6500.00 

Solar panel 50W 2 No 3500 7000.00 

MCB 6 AMP 1 No 195 195.00 

DP box 1 No 330 330.00 

Solar Charge controller(10amph) 1 No 595 595.00 

Exhaust Fan (DC), 12 V 2 No 2600 5200.00 

copper cable (2 sq.mm) 35 Meter 16.8 589.00 

Insulation Tape 1 No 12 12.00 

Labor cost 10 man day 600 6000.00 

Cement 14 Bags 375 5250.00 

Nail(1inch&2inch) 3 Kg 85 255.00 

  TOTAL 90, 926.00 

�་�དོ་ མ་འMལ་བཟ་ོབ_ན་�་དནོ་!་མK་ ་̂བ�་ཅ་ཆས།�་�དོ་ མ་འMལ་བཟ་ོབ_ན་�་དནོ་!་མK་ ་̂བ�་ཅ་ཆས།�་�དོ་ མ་འMལ་བཟ་ོབ_ན་�་དནོ་!་མK་ ་̂བ�་ཅ་ཆས།�་�དོ་ མ་འMལ་བཟ་ོབ_ན་�་དནོ་!་མK་ ་̂བ�་ཅ་ཆས།    
    
༡ འ�བ་ཤོག་�་�མ། ༢ 8གས་དང་ <ང་B།    

༣ ་̀ཤོག་གནགཔོ། ༤ �་�དོ་འLན་ཆས།  

༥ aག་bས་ཚད་འLན་�་ཅ་ཆས། ༦ འMལ་Nོ།  

༧ �ོད་བཏོན་Jང་འKར། ༨ eམ། ༩ 5ོ་6ག་  

༡༠ aག་ཐག་ ༡༡ ,གས་གgར། 

ས་ོནམ་ཐནོ་hད་C་ས་ོནམ་ཐནོ་hད་C་ས་ོནམ་ཐནོ་hད་C་ས་ོནམ་ཐནོ་hད་C་    འiགོ་བjག་འiགོ་བjག་འiགོ་བjག་འiགོ་བjག་    མ་གཏང་A�་དནོ་!་མ་གཏང་A�་དནོ་!་མ་གཏང་A�་དནོ་!་མ་གཏང་A�་དནོ་!་    �་�དོ་ མ་འMལ་�་�དོ་ མ་འMལ་�་�དོ་ མ་འMལ་�་�དོ་ མ་འMལ་        
ལག་�ན་འཐབ་གནངkལག་�ན་འཐབ་གནངkལག་�ན་འཐབ་གནངkལག་�ན་འཐབ་གནངk    

    
�་�དོ་ མ་འMལ་ག4་བEགས་�་�དོ་ མ་འMལ་ག4་བEགས་�་�དོ་ མ་འMལ་ག4་བEགས་�་�དོ་ མ་འMལ་ག4་བEགས་    འབད་A�་�་@མ།འབད་A�་�་@མ།འབད་A�་�་@མ།འབད་A�་�་@མ།    �་�དོ་ མ་འMལ་བཟ་ོ1ག་འབད་A�་བཟོ་བXད་@མ་པ་C་ གཤམ་གསལ་བXད་ཡོད་$་དང་འ>ལ་ བཟོ་བXད་འབད་གནངk 

    

�་�དོ་ མ་འMལ་�་མཐངོ་lང་།�་�དོ་ མ་འMལ་�་མཐངོ་lང་།�་�དོ་ མ་འMལ་�་མཐངོ་lང་།�་�དོ་ མ་འMལ་�་མཐངོ་lང་།    
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སོ་ནམ་ཐོན་hད་C་ མ་བཞག་བ་�ན་ oོད་བ2བ་པ�་Dས་pན་ཡར་qང་འབདཝ་མ་ཚད་    sས་ཚད་ཡང་ tན་uང་འབདཝ་ལས་    མཐར་Qག་!་ ཚོ
ང་vར་འཐབ་8་    འོང་འབབ་ཡར་qང་འབད་Cགས་པ�་w་ཕན་ཡོད། Hན་6ང་ ཐོན་hད་C་ མ་A�་ཐབས་xས་    yངམ་ཡོདཔ་ལས་ རང་!གས་ 
zར་{ོལ་དང་འ>ལ་ �མ་དང་�བ་མ་ནང་  མ་དོ་ཡོད་$་འO་    འ|་སོང་�་w་ཕན་ཡོད་6ང་    གཙང་~་འiོ་བ8ན་    tན་uང་འབད་$་Cགས་དོ་ ཡོ
དཔ་Hན། མ་ག4་    aག་��་ མ་འMལ་འO་w་ཕན་ཅན་�ག་ཡོད་6ང་    ཚོང་འRལ་"་^ཝ་    འབད་$་!་     མ་ས�་"་ཚད་    `ང་�ག་A་འO་�་ མ་
འMལ་མངམ་ད�་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་    aག་-ལ་ཡང་མངམ་ཕོགཔ་ལས་    ལག་�ན་འཐབ་A་!་    �་བས་མ་བ]ཝ་འFང་ད་ོཡོདཔ་Hན།        

"ལ་ཁབ་ནང་!་    �་�ོད་�གས་ཤོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་    |ང་གqབ་C་ནང་ འ�བ་ཤོག་�་�མ་ལག་�ན་འཐབ་$་འO་ ཡར་qང་འ�་8་ཡོདཔ་ལས་    ]་
?་�ོད་བཏནོ་Jང་འKར་ �་�ོད་འLན་ཆས་    འMལ་Nོ་ལ་སོགས་ ལག་�ན་འཐབ་ཐོག་    �་�ོད་ལས་བYན་པ�་ འ�བ་ཤོག་ མ་འMལ་    བཟོ་ བX
ད་འབད་]་ བ་�ལ་གཏང་A�་ གདམ་ཁ་ཡོདཔ་Hན།    འ�བ་ཤོག་�་ མ་འMལ་འO་ aག་��་ མ་འMལ་དང་�དཔ་ད་     མ་A�་ས་�་"་^ཝ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་    ས་གནས་ནང་�་ ཅ་ཆས་C་ལག་�ན་འཐབ་ཐོག་ བཟོ་A་!་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ལས་    འMལ་ཆས་འO་    �ང་མཁར་སོ་ནམ་4བ་འཚོལ་
དང་�ང་འ�ལ་�་བ་དང་    "ལ་ཡོངས་ལོ་ཐོག་བ�་གསོག་�་བ�་ཡན་ལག་Wག་ཚང་ག�ས་    མཉམ་འRལ་ཐོག་ གསར་བཟ་ོའབད་འO་ཡོད།        

�་�དོ་འLན་ཆས་=་ མ་འMལ �་�དོ་འLན་ཆས་=་ མ་འMལ �་�དོ་འLན་ཆས་=་ མ་འMལ �་�དོ་འLན་ཆས་=་ མ་འMལ ----    ས་ོནམ་ཐནོ་hད་བ མ་A�་ཐབས་xས།ས་ོནམ་ཐནོ་hད་བ མ་A�་ཐབས་xས།ས་ོནམ་ཐནོ་hད་བ མ་A�་ཐབས་xས།ས་ོནམ་ཐནོ་hད་བ མ་A�་ཐབས་xས།    
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�་�དོ་ མ་འMལ་�་�མ་གཞག།�་�དོ་ མ་འMལ་�་�མ་གཞག།�་�དོ་ མ་འMལ་�་�མ་གཞག།�་�དོ་ མ་འMལ་�་�མ་གཞག།    
    

�་�ོད་ མ་འMལ་འO་ འ�བ་ཤོག་�མ་ལག་�ན་འཐབ་8་ བཟ་ོ1ག་འབདཝ་
Hན། སོ་ནམ་ཐོན་hད་C་ཡང་ འ�བ་ཤོག་�མ་ནང་!་ ཡོད་པ�་�དོ་འO་ལས་
བYན་ མ་A་དང་ ]་མ་ཚད་ �དོ་བཏོན་Jང་འKར་འO་�་ ནང་ན་ཡོད་པ�་ jོ
ན་གxར་མར་ཕབ་གཏངམ་བ4ན་D་ �་ལས་Jང་བ�ལ་ཡང་ Jང་དོང་ནང་ ལས
་འ�ལ་�་ འ�བ་ཤོག་�མ་ནང་ �ོད་འཕ་ོtན་ཆད་�ད་པར་བཞགཔ་ལས་]་ལས་
བYན་ ནང་ན་བEགས་ཡོད་པ�་ སོ་ནམ་ཐོན་hད་C་ Dས་pན་Qང་G་�ག་ནང་
 མ་Cགསཔ་Hན།  

�་�ོད་ལས་བYན་པ�་ འ�བ་ཤགོ་�་ མ་འMལ་བཟ་ོA�་ དང་འདོད་ཡོད་པ་�ན་ �ང་མཁར་སོ་ནམ་4བ་འཚོལ་དང་�ང་འ�ལ་�་བ་དང་ "ལ་ཡོང
ས་ལོ་ཐོག་བ�་གསོག་�་བ�་ཡན་ལག་Wག་ཚང་དང་�ག་གར་འRལ་བ་འཐབ་གནང་།  

�་�དོ་ མ་འMལ་�་w་ཕན།�་�དོ་ མ་འMལ་�་w་ཕན།�་�དོ་ མ་འMལ་�་w་ཕན།�་�དོ་ མ་འMལ་�་w་ཕན།    

༡ ཐོན་hད་མ�གས་�ག་འབད་ མ་$་!་བYན་ �དཔ་ཐལ་A་ལས་མར་ཕབ་འབད་Cགས། 

༢ ཐོན་hད་C་ Dས་pན་Qང་G་�ག་ནང་ མ་Cགསཔ་ལས་ sས་ཚད་ཡར་�ག་བཟོཝ་Hན། 

༣ ཐོན་hད་C་ ག་A་བ་གཙང་ཏགོ་ཏོ་དང་ �ང་སངས་ས་འབད་བཏོན་Cགས། 

༤ ཐོན་hད་ མ་A�་དནོ་!་ ལས་$་�་ཤ་ད�་$་ལས་ མར་ཕབ་འབད་Cགས། 

༥ ཐོན་hད་C་ ཆརཔ་ བཙོག་�བ་དང་ ནད་འ�པ་C་ལས་ བཀག་འLན་འབད་Cགས། 


