བཅད་དོ ན །
མཐའ་འཁོ ར ་གནས་སངས་ཀི ་ ཕན་གནོ ད ་དབེ ་ ཞི བ ་དང་ འཛི ན ་སོ ང ་འཆར་གཞི །
ཐི མ ་ཕ་ བར་འཕལ་ས་ཁོ ང ས།

༡་༡ རབ་ཁངས།
འབག་གཞང་གིས་ འཛིམ་གིང་དངལ་ཁང་གི་རབ་སོར་གི་ཐོག་ལས་ འབག་རལ་ཁབ་ནང་ལ་ བར་དོན་འཕལ་རིག་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལ་ ལས་འགལ་གཅིག་ གཞི་བཙག་འབདཝ་ཨིན། ལས་འགལ་འདི་གི་ཆ་ཤས་ངོ་མ་ཅིག་ ཐིམ་ཕ་ཁོམ་སེ་
ནང་འཁོད་ བ་བི་ས་ལ་ཡོད་མི་ས་ཆ་ ཨེ་ཀར་ ལ་ ར་བསེད་གཏང་ནི་དང་ འདི་ནང་ལ་ རབ་སོད་འཕལ་རིག་ལེ་བ་དང་ ཡིག་ཚང་
གི་ཁིམ་ཚ་འོང་ནི་ཨིནམ་དང་ བར་འཕལ་ས་ཁོངས་ནང་ལ་ བཟོ་བསན་གི་མཐན་རེན་མེདཔ་ཨིན། སིང་ག་པོར་གི་ ཨེ་སེཊི་ པོརོ་
པར་ཊི་ གརཔ་ པི་ཊི་ཨི་ ཚད་འཛིན་(Assetz Property Group Pte Ltd) དང་ འབག་མི་སེར་ར་ནོར་
གཞི་བཟང་གཉིས་ཀི་ མཉམ་རབ་ལས་དོན་འདི་ བར་འཕལ་ས་ཁོངས་ཀི་མཐན་རེན་ཚ་ བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་བརབ་ནི་ བདག་
བཟང་འབད་ནི་དང་ གཡོག་བཀོལ་ནི་དེ་ལས་ སོ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རལ་སིའི་འགན་བསར་རིན་བཀོད་བརད་དེ་ བཙག་
འཐ་འབད་འབདཝ་ཨིན།
༡་༢ མཐའ་འཁོ ར ་གནས་སངས་ཕན་གནོ ད ་དབེ ་ ཞི བ ་ཀི ་ དམི ག ས་ཡལ།
རང་བཞིན་གནས་སངས་ཀི་ཕན་གནོད་དབེ་ཞིབ་ཀི་ སིར་གཏང་དམིགས་ཡལ་འདི་ ལས་འགལ་གི་ལ་ཚ་གིས་ ལས་འགལ་གི་
ཕིའི་ཕན་གནོད་དང་ སེ་ལན་ དེ་ལས་ དཔལ་འབོར་དང་ལམ་སོལ་གི་ཕན་གནོད་ཚ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལས་
འགལ་འདི་ རིམ་གིས་འབད་གོང་འཕེལ་འགོ་བའི་སབས་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ལ་ གནོད་པ་མེདཔ་དང་ ས་གནས་ཀི་ མི་སེ་
དང་ལམ་སོལ་གི་སབས་དོན་ཚ་ནང་ཡང་ ཚདཔ་སེ་བཟོ་ནི་ཚ་ཨིན། རང་བཞིན་གནས་སངས་ཀི་ཕན་གནོད་དབེ་ཞིབ་འདི་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ མི་མཐན་པའི་རང་བཞིན་གནས་སངས་ཀི་ཕན་གནོད་ཚ་གི་དོན་ལ་ འཛིན་སོང་འཆར་གཞི་ཚ་ག་སིག་
འབད་ནིའི་དམིགས་པ་བསེད་དེ་འབད་འབདཝ་ཨིན།ལས་འགལ་འདི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལ་ མི་གནོད་པའི་ཐབས་ལ་
ཟད་འགོ་འདི་ཡང་ ལས་འགལ་ག་རའི་གངས་ས་བཙགས་ཏེ་ ཁག་འབག་ཡིག་ཆའི་གངས་ས་བཙགས་ནི་ཨིན།

༡་༣ ལས་འགལ་གི ་ འབེ ལ ་བཤད།
ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ལ་འབད་མི་ ལས་འགལ་འདི་ ཐིམ་ཕ་འགོང་སེ་ལས་འཛིན་གི་ སོང་སེའི་ ས་མཚམས་ནང་ལ་ ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན།
ས་ཁོངས་འདི་ ཐིམ་ཕ་དང་ཕན་ཚོགས་གིང་གི་གཞང་ལམ་བདའ་སེ་ས་གནས་ བ་བི་ས་ཟེར་ས་ལ་ ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕ་

བར་འཕལ་ས་ཁོངས་ཀི་དོན་ལ་ འབག་གཞང་གིས་ གནང་ཡོད་མི་གཞང་གི་ས་ཆ་སོངམ་འདི་ནང་ལ་ ཁིམ་ལ་སོགས་པ་ཚ་མེདཔ་
ཨིནམ་ལས་ བར་འཕལ་ས་ཁོངས་ཀི་བརི་འཇོག་གི་དོན་ལས་ མི་ཚ་ས་གནས་འདི་ཁར་ སོ་བཤད་འབད་ནི་ཚ་མེདཔ་ཨིན།
ས་ཆ་ མི་ལི་ག་བཞི་ ༥༠,༠༠༠ (50,000 SFT)ག་ བརབ་ནི་ཨིན་མི་ གོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ སིང་ཁིམ་འདི་ནང་
ལ་ བར་འཕལ་ས་ཁོངས་ ཞབས་ཏོག་དང་བདག་སོང་ཀི་ བར་ལམ་ཚ་ཚད་ནི་ཨིན།
ཐིམ་ཕ་ བར་འཕལ་ས་ཁོངས་ འདི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལ་གནོད་པ་མི་འབང་ནི་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཀི་གནོད་
པ་ཚ་ མར་ཕབ་འབད་ནིའི་ཁད་ཆོས་ཚ་ མཉམ་སེབ་འབད་ནི་ལ་ དམིགས་པ་བསེད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སིང་ཁིམ་གི་སོ་སིག་ནང་
ལས་ ཉི་མའི་འོད་ཚ་ ཕོག་ཚགསཔ་སེ་ བཟོ་བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ མེ་བཏེག་ནིའི་མཁོ་ཆས་ཚ་ཡང་ གེ་ར་ ནས་
ཤགས་ཅན་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལ་ གནོད་པ་མེད་མི་ཚ་ཨིན། གནམ་དགན་གི་དོན་ལ་ ཉིན་འོད་ཀི་ ཆ་དོད་བཏག་
ནིའི་ཅ་ཆས་ཚ་ གོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ལམ་ལགས་འདི་གིས་ ནས་ཤགས་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལ་ ཕན་ཐབས་
སོམ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཆབ་གསང་དང་ ལགཔ་ཚ་ ཆ་འཁ་ནིའི་དོན་ལ་ ཆ་ཆང་ས་སེ་གཏང་ནིའི་ཅ་ཆས་ཚ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཆ་ག་དེ་ཉང་ཉང་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གནམ་བ་གི་སབས་ས་ ཁིམ་ཐོག་གི་ཆར་ཆ་ཚ་ ཁིམ་ནང་ན་གི་ ལས་དོན་ཚ་གི་དོན་ལ་ ཆ་མཛོད་སོ་སོ་
ནང་ བསག་བཞག་ནི་ཨིན།གཞན་ཡང་ཆབ་གསང་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བཙོག་ཆ་ཚ་ཡང་ཚལ་དང་མཐནམ་སེ་ བཞག་ནི་ཨིནམ་
དང་ ཐང་ཆའི་དོན་ལ་ མཐན་རེན་ཆ་ཚང་ཚ་ ཐིམ་ཕ་གོང་སེ་ལས་འཛིན་གིས་སེ་ བཀམ་སེལ་འབད་ནི་ཨིན།
གོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ བར་འཕལ་ས་ཁོངས་ཀི་ གོག་ཤགས་ དེ་ ཀེ་བི་ ༡༡ (11 KV)འབད་མི་རིམ་ལགས་ བརད་དེ་
བཀམ་སེལ་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ གོག་ཤགས་བཀམ་སེལ་འདི་ ཌི་ཛལ་ གོག་འཕལ་ ཆ་ཚང་གིས་ ༡༠༠ % རབ་སོན་འབད་
དེ་འོང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ འ་ནི་ མཐན་རེན་ཚ་ ཉེན་སང་དང་ལན་པའི་ཆ་ཤས་ཚ་ བརབ་སོད་འབད་དེ་བཞག་ནིའི་དོན་ལ་ ཡ་པི་
ཨེསི་ ཆ་ཕན་ཚ་དང་གཅིག་ཁར་སེ་འོང་།

༡་༤ མཐའ་འཁོ ར ་གནས་སངས་ཕན་གནོ ད ་དབེ ་ ཞི བ ་ཀི ་ ཐབས་ལམ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཕན་གནོད་དབེ་ཞིབ་དེ་ཡང་ འོག་གི་ཚ་དང་འཁིལ་ཏེ་ འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
●

ལས་འགལ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ གནས་སད་བས་གསོག་གི་ཐོག་ལས་ འགོ་བཙགས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཀི་
འཆར་སང་ གཞི་བཙགས་འབད་ནི།

●

བཟོ་བསན་དང་ བཀོལ་སོད་འབད་བའི་སབས་ལ་ ལས་འགལ་གིས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལ་ཕན་གནོད་ཚ་
བརག་ཞིབ་འབད་ནི།

●

ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ གནོད་པ་ཚ་ག་ར་ མར་ཕབ་བརབ་ནིའི་དོན་ལ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཕན་གནོད་དབེ་
ཞིབ་ ལས་འགལ་ཚ་ ག་སིག་འབད་ནི།

●

ལས་འགལ་གི་ འགོ་སོང་ཡོངས་བསོམས་ནང་བཙགས་ནིའི་དོན་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཕན་གནོད་དབེ་ཞིབ་
ལས་འགལ་ཚ་གི་ འགོ་སོང་གི་ སོན་རིས་སོན་ནི་།

༡་༥ མཐའ་འཁོ ར ་གནས་སངས་ ཕན་གནོ ད ་ཀི ་ བརག་ཞི བ །
བཟོ ་ བསན་: ས་ཁོངས་སེལ་ནི་དང་ ས་བརོ་དོང་བརོ་འབད་ནི་ཚ་གིས་ ས་རད་འཐོན་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་སོམ་སེ་རང་ཡོདཔ་
ཨིནམ་མ་ཚད་ བཟོ་བསན་གི་ཆ་ཆས་ མ་འདཝ་ཚ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ ཐལཝ་དང་ འར་ས་ལ་སོགས་པ་ཚ་ཡང་འོང་ནི་
ཨིན། གཞན་ཡང་ སའི་ཆགས་ཚལ་དང་ ལས་འགལ་གི་ཉེ་འདབས་ཀི་ ཆ་དང་ ཤིང་ས་དེ་ལས་ ་སོག་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཚ་ལ་
གནོད་པ་འབང་ནི་ཨིནམ་དང་ ས་ཁོངས་ཀི་ལས་བེད་པ་ཚ་གི་ཉེན་སང་གིས་ཡང་ ལས་འགལ་ལ་ མ་བཏབ་པའི་གནོད་པ་ཚ་
འབང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རང་ བཟོ་བསན་གི་ལ་ཚ་གིས་ ས་གནས་ཀི་མི་སེར་ཚ་ལ་ ལ་གཡོག་གི་གོ་སབས་འབིན་ཚ་
ནི་ཨིནམ་དང་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་དང་ སའི་གོང་ཚད་ཚ་ ཡར་སེང་འབད་ནི་ལ་ ཕན་ཐོགས་འབང་ཚགསཔ་ཨིན།
བཀོ ལ ་སོ ད : བར་འཕལ་ ས་ཁོངས་ཀི་ལ་ཚ་འགོ་བཙགཔ་ད་ལ་ སམ་འཁོར་འགོ་འགལ་མང་ས་འོང་ནི་ཨིནམ་དང་ རང་གི་
སས་ཚད་མར་ཕབ་འགོ་ནི་ དེ་ལས་ སམ་འཁོར་དང་ འཕལ་ཆས་མ་འདཝ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལ་བརེན་འར་ས་ཚ་འོང་ནིཨིནམ་
དང་ རལ་མ་བཏབ་པའི་ཕགས་སིགས་ཚ་གིས་ཡང་ གདོད་པ་ཚ་འབང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་སོ་འདི་ཁ་ལས་ཐོན་མི་ བཙོག་
ཆ་ཚ་ཚལ་མཐན་སེ་ འཛིན་སོང་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་གི་དཀང་ངལ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་ར་མི་འོང་།

ས་གནས་འདི་ནང་ལ་ སའི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་དང་ མི་སེ་གནས་སངས་ཡར་དགས་ དེ་ལས་ ལ་གཡོག་གི་གོ་སབས་མང་ས་སེ་
འཐོན་མི་འདི་གིས་ ཕན་པ་སོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་འདི་བ་ཆི་ཆི་བཟོ་ནི་དང་ ཁིམ་དང་འཁོར་ལམ་ལ་སོགས་པའི་རེན་གཞི་
ལ་ཚ་ཡང་འཐོབ་ཚགས་པའི་ཕན་ཐོགས་ཚ་འོང་།
༡་༦ མཐའ་འཁོ ར ་གནས་སངས་ འཛི ན ་སོ ང ་ལས་འགལ་དང་ གནོ ད ་པ་མར་ཕབ་ཀི ་ ཐབས་ལམ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ འཛིན་སོང་ལས་འགལ་ འདི་ནང་ལ་ མ་བཏབ་པའི་གནོད་པ་ཚ་ ར་བ་ལས་རང་མེདཔ་བཟོ་མ་ཚགས་
དེ་རང་འབད་རང་ མར་ཕབ་དང་ལ་རོག་འབད་དེ་ གནས་ཚད་དང་ལན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཚགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚ་སོན་ཏེ་ ཡོདཔ་ཨིན།
འདི་ནང་ལ་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚ་ཡང་ཚད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་:
ཀ། ས་རད་བཀག་འཛི ན །
ས་ཁོངས་ཉོགས་མེད་ལ་ལམ་སོན། ཆ་སིགས་ཚགས་མ་དང་ཕགས་སིགས་་བགས་ས་ཚ་བིན་ནི། སེང་ས་འཛིན་སོང་། ཤིང་བཏོག་
ཟམ་དང་ས་ཁོངས་མེདཔ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ཚ་ནང་སོ་ཤིང་འོས་ལན་རིག་ས་ཚ་བཙག་ནི། ཆ་སིགས་དང་འདམ་ཆ་ཚ་ མར་ཕབ་
ནིའི་དོན་ལ་ སོ་ཤིང་ལན་པའི་འདམ་ས་དང་ཆ་སིགས་དང་འདམ་ཆ་བཀག་འཛིན་འབད་ནིའི་གཞོང་ཚ་བིན་ནི་ཨིན།
ཁ། ཐལཝ་དང་འར་སད་མར་ཕབ་འབད་ནི །
དམ་ཞིབ་ཅན་གི་ས་ཁོངས་ཚ་ནང་ཆ་གཏོར་ནི། ཕགས་སིགས་འབོ་བའི་དོས་འཁོར་ཚ་ཏིར་པལ་བཀབ་ནི། ལ་ཆས་དང་སམ་འཁོར་
ཚ་འར་སད་དང་ཐོན་རང་དང་འཁིལ་བའི་གནས་ཚད་དང་ལནམ་སེ་ལ་བཀོལ་ནི། འཕལ་ཆས་དང་སམ་འཁོར་ཚ་རན་མ་ཆད་པར་
རན་སོང་འབད་ནི་དང་དེ་ལས་ས་དབངས་སས་ཚད་ལན་པའི་ཁང་མིག་ ས་སད་ཕབ་ཆས་ཚ་བིན་ནི།
ག། སང་སོ བ ་ས་ཁོ ང ས་ཚ་ཉེ ན ་སང་འབད་ནི །
ལས་འགལ་གི་ལ་ སོམ་ཤོས་ཚ་འགོ་མ་བཙགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ས་ཁོངས་ནང་ལས་འཐོན་པའི་ཕགས་སིགས་ཚ་ མཐའ་འཁོར་
གནས་སངས་ལ་གནོདཔ་པ་མེད་པ་ ཚལ་དང་མཐནམ་སེ་ འཛིན་སོང་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་གང་མང་སོང་ནི།

ང་

ལས་མི ་ འཛི ན ་སོ ང ་།

ལས་འགལ་གི་ས་ཁོངས་གི་ཕི་ཁ་ལ་ ལས་མི་ཚ་གི་དོན་ལ་ སོད་ཁིམ་བཟོ་ནིའི་ས་ཁོངས་མེདཔ་ལས་བརེན་ ལས་མི་ཚ་ ས་
ཁོངས་ནང་ན་ལ་སོད་ནི་ཨིནམ་དང་ སོད་ཁིམ་ཚ་ཡང་ ལས་འགལ་གི་ལ་ཚ་འབད་ནིའི་དོན་ལ་ བཙག་འཐ་འབད་ཡོད་མི་ ཁག་

འབགཔ་འདི་གིས་སེ་བིན་ནི་ཨིན།ས་གནས་འདི་ཁ་ལ་ ཆབ་གསང་དང་ འཐང་ཆ་དེ་ལས་ ཕགས་སིགས་བཀོག་སའི་མཐན་རེན་
ཚ་ཡང་ཆ་ཚང་སེ་འོང་ནི་ཨིན།གཞན་ཡང་ ས་གནས་དང་ རལ་ཡོངས་ཀི་ཁིམས་དང་མཐན་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚ་ཡང་ གཞི་བཙག་
འབད་ནི་ཨིན།
ཅ་ གོ ག ་འཕལ་དང་ རལ་མ་བཏབ་པའི ་ ཕགས་སི ག ས་ འཛི ན ་སོ ང ་།
བཟོ་བསན་གི་ཕགས་སིགས་ཚ་ ཐིམ་ཕ་གོང་སེ་ལས་འཛིན་གི་ ལམ་ལགས་དང་འཁིལ་ཏེ་ འཛིན་སོང་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་
ཕགས་སིགས་ཚ་ གོང་སེ་ལས་འཛིན་གི་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་བཀང་དགོ་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ལ་ བགས་ནི་ཨིནམ་དང་ བར་
འཕལ་ས་ཁོངས་ནང་ལ་ ལ་འགོ་བཙགས་པའི་སབས་ལས་འཐོན་པའི་ཕགས་སིགས་ཚ་ ཐིམ་ཕ་ ཁོམ་སེའི་ ཕགས་སིགས་འཛིན་
སོང་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༠༧ ཅན་མའི་ཁིམས་ལགས་དང་འཁིལ་ཏེ་ འཛིན་སོང་འབད་ནི་ཨིན།
ཆ་ འགོ ་ འགལ་ འཛི ན ་སོ ང ་།
བཟོ་བསན་གི་ལ་ཚ་འབད་བའི་སབས་ སམ་འཁོར་ཆེ་འབིང་ཆང་གསམ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རང་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་
ཚ་ནང་ཚལ་དང་མཐནམ་སེ་བཞག་དགོཔ་ཨིནམ་དང་ ལམ་བདའ་སེ་བཞག་མ་ཆོགཔ་ཨིན། ལ་ཚ་དབད་བའི་སབས་ ལས་བེད་པ་
ཚ་ སམ་འཁོར་ཉང་ས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ བར་འཕལ་ས་ཁོངས་དང་ ཐིམ་ཕ་གི་བར་ན་ལ་ འགོ་འགལ་འབད་བའི་སབས་
རན་འགལ་སེལ་འདེན་ཞབས་ཏོག་ཚ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལ་ སེམས་ཤགས་བསེད་བཅག་དགོ།
ཇ་ ས་ཁོ ང ས་ཀི ་ བཙོ ག ་ཆ་ འཛི ན ་སོ ང ་ འཆར་གཞི །
ལས་འགལ་གི་བཀོད་སིག་ནང་ཚད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡་༧ མཐའ་འཁོ ར ་གནས་སངས་འཛི ན ་སོ ང ་ལས་འགལ་གི ་ འཆར་དངལ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་འཛིན་སོང་ ལས་འགལ་གི་དོན་ལ་ ཟད་འགོ་་ཡོངས་བསོམས་ དངལ་ཀམ་ ༥༣,༠༠,༠༠༠ སོན་
རིས་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན། ༼འདི་ནང་ལ་ བཙོག་ཆ་འཛིན་སོང་འབད་ནིའི་ཟད་འགོ་ཚད་དེ་མེདཔ་ཨིན།༽

