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ཡོདཔ་སེ་ བཤདཔ་མ་ཚད་ འཆར་གཞྩི་ ༡༢ པ་ལུ་ཡང་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ རྒྱབ་སྤྲོར་འབད་ནི་དེ་ ངེས་
གཏན་བཟྤྲོ་ཡི། 
ང་བཅས་རའྩི་འཆར་དངུལ་འདི་ གཞུང་གི་ ལོ་བསར་གྲུབ་འབས་ཆིངས་ཡིག་གི་ དམྩིགས་གཏད་ཚུ་དང་ 
འབེལ་མཐུད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གི་ གྲུབ་འབས་འཛིན་སྤྲོང་རྩིམ་ལུགས་ཀྩིས་ མྩི་མང་ཐོན་ཁུངས་
ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ལེགས་ཤོམ་འབད་སྤྲོད་ནི་ནང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་སེ་ཡོད།  
འདས་པའྩི་ལོ་བཞྩི་དང་ཕདཔ་ད་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་འདི་ མཐོ་ཤོས་ཨིན། 
འདི་ཡང་གཙོ་བོ་ར་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའྩི་ལས་དོན་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ལངམ་སེ་ སྤྲོད་ཐབས་
ལུ་ཨིན། རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ལས་དོན་གཞན་ཚུ་གི་གས་ལས་ བང་ཕྤྲོགས་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་དེ་ སྣུམ་
འཁོར་གཉིས་ཤོངམ་སེ་ རྒྱ་སེད་གཏང་ནི་དང་ རྒྱལ་པོའྩི་ཞྩིང་ངང་ལམ་གྩི་འཁོར་ལམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ དེ་ལས་ 
རེད་འྤྲོག་གི་འཁོར་ལམ་ ༤༢ རྩི་ནག་གཏང་ནི་ཚུ་གུ་ སྨན་ཁང་ ༣ (དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་རྩི་རང་ ཧཱ་
བཅས་) གྩི་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་མྩི་གིས་མ་དོ་བར་ སྤྲོབ་གྲྭ་དབུས་མ་འཐེབ་ ༣ ཡང་ གཞྩི་
བཙུགས་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྤྲོབ་གྲྭ་དབུས་ ༦༣ གུ་ ཡར་སེང་འགྤྲོ་ནི་ཨིན།  བཀྲྩིས་སང་རྤྲོང་དང་ 
མགར་ས་རྤྲོང་གི་ རྒྱ་ཆེ་བའྩི་ཉམས་གསོ་དང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རྤྲོང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ཚུ་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ མཇུག་
བསྡུ་ནི་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ག་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་འགྤྲོ་ནི་དང་ བསམ་རང་ལུ་ 
གཅིག་སྩིལ་ཅན་གྩི་ སྤྲོ་ནོར་འཚོ་སྤྲོང་ཁང་དེ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན།  
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སེ་གི་ སྩིང་ཁྩིམ་དང་ གསར་སང་རྤྲོང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ འགོ་
བཙུགས་ནི་ཨིན།  
གཞུང་གིས་ གསར་བཏོད་ཐོག་ལས་ རང་བཞྩིན་རེན་ངན་དང་ རྩི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྩི་གནོད་པ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ ལོ་ཐོག་དང་སྤྲོ་ནོར་ལུ་ གནོད་རེན་ཕོག་མྩི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ ལོ་ཐོག་དང་སྤྲོ་
ནོར་ཉམས་སྲུང་གི་ བསན་ར་མ་དངུལ་གཅིག་ གཞྩི་བཙུགས་གནང་ནི་ཨིན། དུས་འབྩིང་ལུ་ རྒྱ་ཁབ་དཔལ་
འབྤྲོར་གྩི་བརྟན་གཞྩི་ རྒྱུན་སྤྲོང་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ར་བརྟན་མ་དངུལ་ཅིག་ཡང་ གཞྩི་བཙུགས་གནང་ནི་
ཨིན། གྤྲོང་གཡུས་ཚེ་སྤྲོག་ཉེན་བཅོལ་འདི་ དཀའ་ངལ་ཅན་གྩི་དུས་སྐབས་ནང་ ག་ནི་བ་ཡང་ གལ་ཆེཝ་ལས་
བརྟེན་ སྤྲོད་ཆ་དེ་ཡང་ ད་རེས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥,༠༠༠ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣༠,༠༠༠ གུ་ ཡར་
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སེང་འབད་ནི་དང་ ལས་འཆར་འདི་གི་འཛིན་སྤྲོང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་བཟྤྲོ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་བཅོལ་
ལས་འཛིན་ལུ་ གནས་ཐོ་སྤྲོ་ནི་ཨིན།  
ང་བཅས་རའྩི་ ལྷ་ཁང་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་ མྩི་སེ་ནང་ལུ་ རྩིམ་འགྤྲོ་ཚུ་འབད་ནི་ནང་ གལ་ཆེ་
བའྩི་འགན་ཁུར་འབག་མྩི་དེ་ ངོས་འཛིན་ཐོག་ལས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་འྤྲོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའྩི་ དཀོན་གཉེར་
ཚུ་ལུ་ གཞུང་གིས་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ཡང་སྤྲོད་ནི་ཨིན། རྒྱུ་དངོས་དབེ་ཞྩིབ་དང་གནས་གོང་ལས་སེ་གི་ ཚད་
གཞྩི་ཚུ་ སའྩི་བཅའ་ཁྩིམས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལས་ཚུར་ བསར་བཟྤྲོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ 
ས་ཆ་དང་རྒྱུ་དངོས་ཀྩི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ འྤྲོས་འབབ་ལྡན་པའྩི་ རྒུད་འཐུས་ཚུ་ འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་བཟྤྲོ་ནི་གི་དོན་
ལས་ གཞུང་གིས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༤ པ་ལས་  ཚད་གཞྩི་ཚུ་བསར་བཟྤྲོ་མཛད་གནང་ཡོད།  

ན་གཞྤྲོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའྩི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ ཕྩིའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཤེས་ཡོན་
དང་ རྩིག་རལ་གོང་འཕེལ་ལས་རྩིམ་སྩིན་འགྲུལ་ཟེར་ གཙོ་རྩིམ་ལས་སེ་སེ་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོད་མྩི་དེ་
གིས་ ན་གཞྤྲོན་ཚུ་གིས་ གཏའམ་མེད་པའྩི་སྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ལེན་ཏེ་ ཕྩིའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཤེས་ཡོན་སང་ཚར་
བའྩི་ཤུལ་ལུ་ སར་ལོག་ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འྤྲོངམ་ད་ ཤེས་ཡོན་དང་ རྩིག་རལ་་ ཡང་ན་ ཚོང་
འབེལ་གྩི་ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ལེགས་བསྒྱུར་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། འདི་
ནང་གལ་གཏོགས་འབད་མྩི་ དངུལ་འབེལ་ལ་ཁང་ཚུ་ལུ་ ལས་འཆར་འདི་གི་དོན་ལུ་ སྩིན་འགྲུལ་བཏང་མྩི་
ལས་ཐོབ་པའྩི་ སེད་ཀྩི་འྤྲོང་འབབ་འདི་ལུ་ དངུལ་འབེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་
འཁྩིལ་ཏེ་ ཁལ་ཡངས་ཆག་ཨིན། རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ཡང་ ཁེ་འབབ་ཅན་གྩི་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ན་གཞྤྲོན་ལཱ་
གཡོག་འཚོལ་མྩི་ཚུ་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའྩི་རྒྱབ་སྤྲོར་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྐྤྲོར་ལས་ བསམ་ཞྩིབ་འབད་ནི་ཨིན།  

འཆར་དངུལ་འདི་ མྩི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྩིམས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ འཆར་དངུལ་སྩིད་བྱུས་དང་ དངུལ་
རྩིས་སྩིག་བཀོད་བརྤྲོད་དོན་ དེ་ལས་ རྒྱ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་སྩིག་བཀོད་འགོ་འདྲེན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གཏན་
འཁེལ་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་གུ་ གཞྩི་བརེྟན་ཏེ་བརམས་ཡི། འདི་ནང་ དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་ཆད་
འདི་ འཛིན་སྤྲོང་འཐབ་ཚུགས་པའྩི་ ཚད་གཞྩི་ཁར་བཞག་ཐབས་ལུ་ རྒྱ་ཁབ་དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབས་དང་ མ་
འྤྲོངས་མཐོང་སྣང་ཚུ་དང་འབེལ་ཏེ་ བསམ་ཞྩིབ་ཚུ་ཡང་ མཐིལ་ཕྩིན་འབད་དེ་ཡོད།  
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རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛནི་གྩི་བཅའ་ཁྩིམས་ ༢༠༡༠ གིས་ དགོས་མཁོ་བཀོད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་འཆར་དངུལ་འདི་ ནང་འཁོད་སྩིན་འགྲུལ་གྩི་ཚད་གཞྩི་དང་ དེ་གིས་ ཕྩིའྩི་ལས་སེ་
ནང་ལུ་ བེམ་ག་དེ་སེ་ཕོག་འྤྲོང་ག་ཚུ་དང་འབེལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩིས་ བརྟག་ཞྩིབ་ཚུ་
འབད་ཡོད།   
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་འཆར་དངུལ་འདི་ གཤམ་འཁོད་བཞྩིན་དུ་སན་འབུལ་ཞུ་ནི་ཨིན།   
ལེའུ་ ༡ པ་ :  རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ གི་ དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབས་/ལག་ལེན། 
ལེའུ་ ༢ པ་ :  རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ གྩི་ བསར་བཟྤྲོའྩི་འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས། 
ལེའུ་ ༣ པ་ : རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས།  
ལེའུ་ ༤ པ་ : ཁལ་གྩི་ཐབས་ལམ་ཚུ། 
ལེའུ་ ༥ པ་ : རྒྱ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་གྲུབ་འབས་དང་ མཐོང་སྣང་། 
ལེའུ་ ༦ པ་ :  རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛནི།  
ལེའུ་ ༧ པ་ :    གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ། 
ལེའུ་ ༨ པ་ : འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་ལས་སེ། 
ལེའུ་ ༩ པ་ : རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ། 
ལེའུ་ ༡༠ པ་ :     བྤྲོ་གཏད་མ་དངུལ་ཚུ། 
ལེའུ་ ༡༡ པ་ :    འབྲུག་གི་གྤྲོག་མེ་གོང་འཕེལ། 
ལེའུ་ ༡༢ པ་ :   ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས། 
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ལེའུ་ ༡ པ་: རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ག་ི དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབས་/ལག་ལེན། 
 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ དེ་ དཔལ་མྩི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞྩི་པ་ འཇིགས་མེད་སེངེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ 
དགུང་ལོ་ ༦༠ བཞེས་པའྩི་དུས་སྤྲོན་དང་ བརྒྱུད་འཛིན་གྩི་རྒྱལ་སས་སྐུ་འཁྲུངས་པའྩི་དུས་སྤྲོན་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་
ཐོག་ལས་ དམྩིགས་བསལ་གྩི་ལོ་ཅིག་སེ་ཐོན་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ ལོ་ལྔའྩི་འཆར་གཞྩི་ ༡༡ པའྩི་ དུས་ཡུན་
ཕེད་ཀ་འབདཝ་ལས་ འཆར་གཞྩིའྩི་མ་དངུལ་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༤ ལྷགཔ་ཅིག་གི་རྩིས་ འཆར་
གཞྩིའྩི་ ལས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ བརྤྲོན་ཤུགས་འཐེབ་བསེད་ཐབས་ལུ་ བགོ་སྤྲོད་འབད་ཡི། དེ་
གིས་ཡང་མ་དོ་བར་ ལོ་ལྔའྩི་འཆར་གཞྩི་ ༡༡ པའྩི་ དུས་ཡུན་ཕེད་ཀའྩི་བསར་ཞྩིབ་ ལག་ལེན་འཐབ་སེ་ 
ལོ་བསར་གྲུབ་འབས་ཆིངས་ཡིག་ཡང་འགོ་བཙུགས་ཅི།  
རྒྱབ་ཁུངས་འདི་གི་ཐོག་ལས་ ཁབ་ཆེ་བའྩི་ དངུལ་རྩིས་སྩིད་བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྩི་ 
དངུལ་རྩིས་ཐོན་འབས་ཚུ་གྲུབ་སེ་ཡོད།:  
 དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་ཆད་འདི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༢ ཀྩི་

དམྩིགས་གཏད་བསེད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༡ གུ་གནས་ནུག།  
 ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ཀྩིས་ རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ་ཚུ་ག་ར་ལུ་ལངམ་མ་ཚད་ འྤྲོང་འབབ་ལྷག་ལུས་དེ་

གིས་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༣ བཀབ་ཚུགས་ནུག།  
 གྤྲོག་མེ་མེན་པའྩི་བུ་ལོན་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ གི་དམྩིགས་

གཏད་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༩.༧ གུ་གནས་ནུག།  
དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབས་ཀྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འྤྲོག་ལུ་བཀེད་དེ་ཡོད།:  
1.1 སྩིར་བཏང་དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབས། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ གི་དོན་ལུ་ འགོ་ཐོག་འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༤༥,༥༠༤.༥༩༡ དང་ ཐོན་ཁུངས་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༡,༠༡༧.༨༨༨ འབདཝ་ད་ 
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དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༤༨༦.༧༠༣ དང་ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༠༨༩.༧༣༨ གུ་གནས་ནུག།  
རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 48,775.540 གུ་དང་ ཐོན་
ཁུངས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 44,677.102 གུ་བསར་བཟྤྲོ་འབདཝ་ད་ དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་
ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,098.438 དང་ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
5,046.702 གུ་ བསར་བཟྤྲོ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ནུག།  
རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཐོན་ཁུངས་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 42,039.298 འབདཝ་ད་ གྲུབ་
འབས་ངོ་མ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 43,603.000 གནས་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་ཆད་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,563.702 ཐོན་མྩི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༡ གི་རྩིས་
ཨིན་པས། དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ ཕྩིའྩི་སྩིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༨༡༨.༦༨༡ ཐོག་ལས་བསུབ་
ཡོད་རུང་ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༧༧༩.༡༨༤ འབདཝ་ད་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་
ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢ གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། 
འགོ་ཐོག་འཆར་དངུལ་དང་ བསར་བཟྤྲོའྩི་འཆར་དངུལ་ དེ་ལས་ གྲུབ་འབས་ངོ་མ་ཚུ་གི་ ག་བསྡུར་གསལ་
བཤད་དེ་ འྤྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
ཐགི་ཁམ་ ༡.༡: སྩི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པའྩི་ཚསེ་ ༣༠ ལུ་ མ་དངུལ་དང་དའེྩི་འགྱུར་ཁད།  

 ཁ་གསལ། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། འགྱུར་ཁད་བརྒྱ་ཆ། 

འག་ོཐགོ་འཆར་
དངུལ། 

བསར་བཟྤྲོའྩི་
འཆར་དངུལ། གྲུབ་འབས། 

འག་ོཐགོ་དང་
བསར་བཟྤྲོ་ག་
བསྡུར། 

བསར་བཟྤྲོ་དང་
གྲུབ་འབས་ང་ོམའྩི་

ག་བསྡུར། 
ཀ ཐོན་ཁུངས། 41,017.888 44,677.102 42,039.298 8.9% -5.9% 

 
༡. ནང་འཁདོ་འྤྲོང་
འབབ།   26,145.124 26,293.685 28,033.812 0.6% 6.6% 

 ༡. ཁལ། 19,197.949 18,390.779 19,884.626 -4.2% 8.1% 

 ༢. ཁལ་མྩིན། 6,947.175 7,902.906 8,149.186 13.8% 3.1% 
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དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༤༨༦.༧༠༣ དང་ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༠༨༩.༧༣༨ གུ་གནས་ནུག།  
རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 48,775.540 གུ་དང་ ཐོན་
ཁུངས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 44,677.102 གུ་བསར་བཟྤྲོ་འབདཝ་ད་ དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་
ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,098.438 དང་ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
5,046.702 གུ་ བསར་བཟྤྲོ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ནུག།  
རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཐོན་ཁུངས་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 42,039.298 འབདཝ་ད་ གྲུབ་
འབས་ངོ་མ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 43,603.000 གནས་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་ཆད་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,563.702 ཐོན་མྩི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༡ གི་རྩིས་
ཨིན་པས། དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ ཕྩིའྩི་སྩིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༨༡༨.༦༨༡ ཐོག་ལས་བསུབ་
ཡོད་རུང་ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༧༧༩.༡༨༤ འབདཝ་ད་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་
ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢ གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། 
འགོ་ཐོག་འཆར་དངུལ་དང་ བསར་བཟྤྲོའྩི་འཆར་དངུལ་ དེ་ལས་ གྲུབ་འབས་ངོ་མ་ཚུ་གི་ ག་བསྡུར་གསལ་
བཤད་དེ་ འྤྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
ཐགི་ཁམ་ ༡.༡: སྩི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པའྩི་ཚསེ་ ༣༠ ལུ་ མ་དངུལ་དང་དའེྩི་འགྱུར་ཁད།  

 ཁ་གསལ། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། འགྱུར་ཁད་བརྒྱ་ཆ། 

འག་ོཐགོ་འཆར་
དངུལ། 

བསར་བཟྤྲོའྩི་
འཆར་དངུལ། གྲུབ་འབས། 

འག་ོཐགོ་དང་
བསར་བཟྤྲོ་ག་
བསྡུར། 

བསར་བཟྤྲོ་དང་
གྲུབ་འབས་ང་ོམའྩི་

ག་བསྡུར། 
ཀ ཐོན་ཁུངས། 41,017.888 44,677.102 42,039.298 8.9% -5.9% 

 
༡. ནང་འཁདོ་འྤྲོང་
འབབ།   26,145.124 26,293.685 28,033.812 0.6% 6.6% 

 ༡. ཁལ། 19,197.949 18,390.779 19,884.626 -4.2% 8.1% 

 ༢. ཁལ་མྩིན། 6,947.175 7,902.906 8,149.186 13.8% 3.1% 
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༢. བྱུང་ཐ་ོགཞན། 
(ངེས་ཏགི) - 651.189 (884.124) - -235.8% 

 ༣. གནང་སྩིན། 14,872.764 17,732.228 14,889.610 19.2% -16.0% 

 
༡. ལས་རྩིམ་གནང་
སྩིན། 2,746.000 2,845.015 2,340.015 3.6% -17.8% 

 ཀ) རྒྱཞུང་། 1,700.000 1,700.000 1,275.000 0.0% -25.0% 

 
ཁ) གྤྲོགས་རམ་
འབད་མྩི་གཞན། 1,046.000 1,145.015 1,065.015 9.5% -7.0% 

 
༢. ལས་འགུལ་
གནང་སྩིན། 12,126.764 14,887.213 12,549.595 22.8% -15.7% 

 ཀ) རྒྱཞུང་། 9,548.657 11,067.664 9,446.698 15.9% -14.6% 

 
ཁ) གྤྲོགས་རམ་
འབད་མྩི་གཞན། 2,578.107 3,819.549 3,102.897 48.2% -18.8% 

ཁ དངུལ་བསྤྲོམས། 45,504.591 48,775.540 43,603.000 7.2% -10.6% 

 ༡. ཟད་འགྤྲོ་བསྡོཾས། 47,348.166 50,443.329 44,688.447 6.5% -11.4% 

 ༡. རྒྱུན་སྤྲོང་། 23,871.321 23,865.097 22,880.591 0.0% -4.2% 

 ༢. གསར་སྒྲུབ། 23,476.845 26,578.232 21,807.856 13.1% -17.9% 

 
༢. སྩིན་འགྲུལ་ངསེ་
ཏགི། (1,843.575) (1,667.789) (1,885.332) -9.5% 13.0% 

 
༣.  སྔ་གཡར་
/བཀག་འཛིན། - - 799.885 - - 

ག སྩིར་བཏང་ལྷག་ཆད། (4,486.703) (4,098.438) (1,563.702) -8.7% -61.8% 
ང མ་དངུལ། 4,486.703 4,098.438 1,563.702 8.7% 61.8% 

 སྩིན་འགྲུལ་ངསེ་ཏགི། 396.965 (948.264) (1,215.482) 338.9% -28.2% 

 ༡. སྩིན་འགྲུལ། 3,420.506 2,086.189 1,818.681 39.0% 12.8% 

 ༢. སྩིན་ཚབ། 3,023.541 3,034.453 3,034.163 -0.4% 0.0% 
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 ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར། (4,089.738) (5,046.702) (2,779.184) -23.4% 44.9% 
 

1.2 འྤྲོང་འབབ་དང་གནང་སྩིན་ཚུ། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ བསྡུ་བསྒྲུབས་འབད་ཡོད་པའྩི་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༢༨,༠༣༣.༨༡༢ འབད་མྩི་དེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༤-༡༥ དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡.༥ གི་ ཡར་སེང་ཨིན་
པས། འདི་ཡང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༩.༧༣ གུ་གནས་ནུག། ཁལ་གྩི་འྤྲོང་
འབབ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 19,884.626 དང་ ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
8,149.186 གུ་གནས་ནུག། ཡར་སེང་དེ་ ལས་འཛིན་གྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ་དང་ རང་སོའྩི་
འབབ་ཁུངས་ཁལ་ བཙོང་ཁལ་ དེ་ལས་ ཅ་དམ་ཁལ་དང་ སྔྤྲོ་ལྗང་ཁལ ་ཚུ་ལས་ཐོན་ནུག། དེ་ཁ་ལུ་ 
འྤྲོང་འབབ་བདག་སྤྲོང་དང་འཛིན་སྤྲོང་བརྡ་དོན་རྩིམ་ལུགས་ཀྩིས་ཡང་ དམྩིགས་བསལ་ལུ་ འབྱུང་
སར་བཏོག་པའྩི་ཁལ་ཚུ་ ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སེ་ རྩིམ་ལུགས་འདི་ནང་བཙུགས་ཚུགསཔ་ལས་ 
དབེ་ཞྩིབ་ཡར་དྲག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འྤྲོང་འབབ་ཡར་སེང་ནང་ རྒྱ་ཆེ་བའྩི་ཁེ་ཕན་བྱུང་ནུག།  དེ ་བཟུམ་
སེ་ ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ་ནང་ལུ་ཡང་ གཙོ་བོ་ བདག་སྤྲོང་ག་ཡོན་དང་འཐུས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་
དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ལས་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ རྩིས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ བགོ་བཤའྩི་
ཁེབ་ས་དང་ སེད་ཀྩི་བྱུང་ཐོ་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༡ གི་ ཡར་སེན་ཐོན་ནུག།  

  
 

ཐད་ཀར་གྱི་ཁལེ། 
44% 

ཐད་ཀར་མིན་པའ་ཁལེ། 
27% 

ག་ཡོན་དང་བགོ་བཤའ་
ཁབ་ས། 
29% 

གསར་སྒྲུབ་འོང་འབབ། 
༠.༤% 
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ཐགི་ཁམ་ ༡.༢ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༤-༡༥ དང་ ༢༠༡༥-༡༦ ག་ི འྤྲོང་འབབ་ག་བསྡུར་བཅུད་བསྡུས།                                           

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
ཁ་གསལ། ༢༠༡༤-༡༥ ༢༠༡༥-༡༦ ཡར་སེང་/མར་འབབ། 
ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ། 18,387.335 19,884.626 1,497.291 

ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ། 6,753.695 8,149.186 1,395.491 

བསྤྲོམས། 25,141.030 28,033.812 2,892.782 
 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ གནང་སྩིན་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༤,༨༨༩.༦༡༠ ཐོབ་ཡོད་མྩི་
དེ་ ཐོན་ཁུངས་བསྤྲོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥.༤༢ ཨིན་པས། བསར་བཟྤྲོ་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཕྩིའྩི་གནང་སྩིན་
ཐོག་ལས་  བརྒྱ་ཆ་ ༨༤ ལྷགཔ་ཅིག་ཐོབ་ནུག། ཨིན་རུང་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ གཙོ་བོ་ རྒྱ་
གར་གཞུང་ལས་ གནང་སྩིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༢.༦ གི་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ ཐོབ་ཡོད་མྩི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནང་སྩིན་
ལུ་ཡར་སེང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༣༩༤.༥༩༠ (བརྒྱ་ཆ་ ༤༩.༦༠) ཐོན་ནུག། ཕྩི་ལས་གྤྲོགས་རམ་
བྩིན་མྩི་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའྩི་ གནང་སྩིན་ལུ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༤ དེ་ཅིག་གིས་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག།  
 

 

རྒྱ་གཞུང་།་   
༧༢% 

གོག་རམིས་གཞིན 
28% 
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1.3 ཟད་འགྤྲོ། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༤,༦༨༨.༤༤༧ སོང་ཡོད་
མྩི་དེ་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ལོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢.༥ གི་ཡར་སེང་ཨིན་པས།   
རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༢,༨༨༠.༥༩༡ (ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་
བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 16.1) འབད་མྩི་དེ་ཡང་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༢༡,༠༣༢.༠༤༤ འབད་མྩི་དང་ཕདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༨༤༨.༥༤༧ (བརྒྱ་ཆ་ 8.8) གི་ཡར་
སེང་སོང་ནུག། འདི་ཡང་གཙོ་བོ་ར་ སྤྲོབ་གྲྭ་དབུས་མ་གཞྩི་བཙུགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འགག་སེ་གི་ དངུལ་
ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་ བསར་བཟྤྲོ་འབད་མྩི་ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ག་ར་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ཐོག་
ལས་ ཟད་འགྤྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། 
གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ་དེ་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༡,༨༠༧.༨༥༦ འབདཝ་ད་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦,༣༦༤.༠༥༤ གི་ ཡར་སེང་ཡོད་མྩི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༡ གི་
ཡར་སེང་ཨིན་པས། ཡར་སེང་འདི་གཙོ་བོ་ར་ ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་དང་ སྨན་ཁང་ (རྩི་རང་དང་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་ བདེ་བའྩི་ཐང་ བསམ་རེ་བཅས་) དེ་ལས་ མྩི་མང་གསོ་བའྩི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ཚུ་གི་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་
དང་ (པདྨ་དགའ་ཚལ་དང་ དབང་འདུས་ཕོ་བང་ མགར་ས་ བཀྲྩིས་སང་བཅས་)གི་ ཉམས་སྲུང་ཚུ་ལས་
ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།  
1.4 མྩི་མང་བུ་ལནོ་བསྤྲོམས། 
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པའྩི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ མྩི་མང་བུ་ལོན་ཆད་ལུས་ (ནང་འཁོད་དང་ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་) 
བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 160,562.057 གུ་གནས་ཡོད་མྩི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་
བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡༣ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ཨིན་པས། བུ་ལོན་བསགས་ཚད་འདི་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ གི་ 
ཡར་སེང་ཡོད་མྩི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའྩི་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ མ་
དངུལ་འཛིན་གྤྲོལ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩིས་ སཱཀ་དངུལ་བརེ་སོར་
འགྩིག་ཆ་ ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ སྩིན་འགྲུལ་ངོ་བོའྩི་སྩིན་ཚབ་བསྤྲོམས་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣,༠༣༤.༡༦༣ སྤྲོད་ནུག།   
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1.4.1 ནང་འཁདོ་བུ་ལནོ། 
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པའྩི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༤,༦༥༦.༡༡༥ གུ་གནས་ཡོདཔ་ད་ འདི་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་འཐེབ་བཏོན་ནི་གི་
མཐུན་རེན་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༥༨༩.༥༧༧ འབད་མྩི་དང་ དེའྩི་ལྷག་ལུས་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ལུ་ སྨན་ཁང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ སྤྲོད་ཁྩིམ་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ལུ་ལེན་པའྩི་སྩིན་འགྲུལ་ཨིན་པས།  
རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ དངུལ་རང་འཛིན་སྤྲོང་དང་ ཕྩིའྩི་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་དུས་ཐོག་ཁར་ འཛིན་གྤྲོལ་འབད་ཐབས་ལུ་ དུས་ཡུན་མ་འདྲ་བའྩི་ 
མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཚུ་ཡང་ བཀྲམ་སེལ་འབད་ཡི། མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཚུ་ རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ར་ 
ཡོངས་རྤྲོགས་ དངུལ་ཚབ་སྤྲོད་དེ་ ལོག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།  
1.4.2 ཕྩིའྩི་བུ་ལནོ། 
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པའྩི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
155,905.942 གུ་གནས་ཡོད་མྩི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༩.༧ དེ་ཅགི་
གི་རྩིས་ཨིན་པས། ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༣ དེ་ གྤྲོག་མེའྩི་བུ་ལོན་ (ནང་འཁོད་
ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༠.༡) དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༧ དེ་ གྤྲོག་མེ་མེན་པའྩི་བུ་ལོན་ (ནང་
འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༩.༧༠) ཨིན་པས། ཏི་རུའྩི་འགྲུབ་ཚུལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ 
ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༦.༠ དེ་ བརེ་སོར་འབད་བཏུབ་པའྩི་ཕྩི་དངུལ་ནང་དང་ བརྒྱ་
ཆ་ ༧༤ དེ་ རྒྱ་གར་གྩི་རུ་པི་ནང་ཨིན་པས།  
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པའྩི་ཚསེ་ ༣༠ ལུ་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་ལེན་པའྩི་ རུ་པི་སྩིན་འགྲུལ་དེ་ རུ་པི་ས་
ཡ་ 115,393.815 གུ་གནས་ནུག།  
བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་གི་ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༤.༨ གུ་ རྒྱུན་སྤྲོང་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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1.5 རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༥-༡༦ ག་ི རྩིས་ཞྩིབ་གྲུབ་པའྩི་ དངུལ་རྩིས་བརྤྲོད་དནོ།  
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ གི་ ལག་ལེན་གྲུབ་འབས་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩིས་ ངོ་སྤྲོར་
འབད་དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་གྲུབ་པའྩི་ དངུལ་རྩིས་བརྤྲོད་དོན་དེ་ ལོགས་སུ་འབད་ བཀྲམ་སེལ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད།  
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ལེའུ་ ༢ པ་: རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ གྩི་ བསར་བཟྤྲོའྩི་འཆར་དངུལ། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ གྩི་ འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 49,981.584 འབད་ས་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 54,380.432 གུ་བསར་བཟྤྲོ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཐོན་ཁུངས་བསྤྲོམས་དེ་ཡང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 41,605.862 གུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 47,890.080 གུ་བསར་བཟྤྲོ་འབད་ཡི། འདི་
དང་འཁྩིལ་ཏེ་ དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༣༡ ཡོད་
ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༠༦ ལུ་ ལེགས་བསྒྱུར་སོང་ཡི།   
འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་ལུ་ ཡར་སེང་ཐོན་མྩི་དེ་ ཕྩིའྩི་གྤྲོགས་རམ་དང་ ཧེ་མའྩི་ལོ་ཚུ་ནང་གི་ སྔ་གཡར་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  4,398.848 (རྒྱུན་སྤྲོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 283.564 དང་ གསར་སྒྲུབ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,115.284) བདེ་སྩིག་འབད་མྩི་ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ལུ་ཡང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 27,247.169 འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 29,167.933 གུ་ཡར་སེང་
ཐོན་ཡི། 
རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ ཁ་སྐྤྲོང་དཔྱ་བགོའྩི་བཅའ་ཁྩིམས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་ལུ་མཐུན་རེན་ལས་རྩིམ་གྩི་ རྒྱབ་
སྤྲོར་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 262.808 ཀྩི་གནང་བ་གྲུབ་ཅི། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ གྩི་ འཆར་དངུལ་
བསར་བཟྤྲོའྩི་བཅུད་བསྡུས་དེ་ ཐིག་ཁམ་ ༢.༡ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  
 
ཐགི་ཁམ་ ༢.༡ པ་: སྩི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༣ པའྩི་ཚསེ་ ༣༡ ཚུན་གྩི་ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༦-༡༧ གྩི་
འཆར་དངུལ་བསར་བཟྤྲོའྩི་བཅུད་བསྡུས།                         

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ ཁ་གསལ། འག་ོཐགོ་འཆར་
དངུལ། 

འཆར་དངུལ་བསར་
བཟྤྲོ། 

ཀ ཐོན་ཁུངས་ཚུ། 41,605.862 47,890.080 

 ༡. ནང་འཁདོ་འྤྲོང་འབབ། 27,247.169 29,167.933 
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ཨང་ ཁ་གསལ། འག་ོཐགོ་འཆར་
དངུལ། 

འཆར་དངུལ་བསར་
བཟྤྲོ། 

 ༡. ཁལ། 19,599.564 21,078.490 

 ༢. ཁལ་མྩིན། 7,647.605 8,089.443 

 ༢. བྱུང་ཐ་ོགཞན། 20.000 195.469 

 ༣. ཧ་ེམའྩི་ལ་ོག་ིསྔ་གཡར། - 629.629 

 ༤. གནང་སྩིན་ཚུ། 14,338.693 17,897.049 

 ༡. ལས་རྩིམ། 1,700.000 1,700.000 

 ༢. ལས་འགུལ། 12,638.693 16,197.049 

 ཀ) རྒྱ་གཞུང་། 9,925.441 12,688.827 

 ཁ) གཞན་གྩི་རྩིགས། 2,713.252 3,508.222 
ཁ དངུལ་བསྤྲོམས། 49,981.584 54,380.432 

 ༡. ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས། 51,884.364 56,283.212 

 ༡. རྒྱུན་སྤྲོང་། 25,387.034 25,670.598 

 ༢. གསར་སྒྲུབ། 26,497.330 30,612.614 

 ༢. སྩིན་འགྲུལ་ངསེ་ཏགི། -1,902.780 -1,902.780 
ག སྩིར་བཏང་ལྷག་ཆད། -8,375.722 -6,490.352 
ང རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས། 8,375.722 6,490.352 

 ༡. སྩིན་འགྲུལ། 3,567.345 3,826.146 

 ༡. ལས་འགུལ་ (ཕྩིའྩི་) 920.745 956.139 

 ༢. ལས་རྩིམ་ (ཕྩིའྩི་) 2,646.600 2,870.007 

 ༢. སྩིན་ཚབ། 2,823.098 2,823.098 

 ༡. ཕྩིའྩི། 2,813.904 2,813.904 

 ༢. ནང་འཁོད། 9.194 9.194 
ཅ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར། -7,631.475 -5,487.304 
    དངུལ་བསྤྲོམས་ལྷག་ཆད་ ནང་འཁདོ་ཐོན་སེད་ཀྩི་བརྒྱ་ཆ། -5.31% -4.06% 
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ཨང་ ཁ་གསལ། འག་ོཐགོ་འཆར་
དངུལ། 

འཆར་དངུལ་བསར་
བཟྤྲོ། 

ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་ ནང་འཁདོ་ཐནོ་སདེ་ཀྩི་བརྒྱ་ཆ། -4.84% -3.43% 
ནང་འཁདོ་ཐནོ་སེད་ཡངོས་བསྤྲོམས། 157,628.098 159,928.353 
 

2.1 ཐོན་ཁུངས་བསྤྲོམས།  
་ཐོན་ཁུངས་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 41,605.862 ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 47,890.080 
གུ་ ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ཡོད་མྩི་དེ་ འགོ་ཐོག་ཚོད་རྩིས་དང་ཕདཔ་ད བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ གི་ཡར་སེང་ཨིན་པས། ཡར་
སེང་འདི་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,920.764 གུ་ བསར་བཟྤྲོ་འབད་མྩི་དང་ ཕྩིའྩི་
གནང་སྩིན་ 3,558.356 (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 126.704 ལས་འདི་ནང་ ཁུངས་ལྡན་བཟྤྲོ་ཡོད་) ནང་
སེབས་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 805.098 དེ་ བྱུང་ཐོ་གཞན་དང་ བདེ་སྩིག་ཚུ་ལས་ཐོན་
ཡོདཔ་ཨིན།    
 

2.1.1 ནང་འཁདོ་འྤྲོང་འབབ་ཚདོ་རྩིས། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ གྩི་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས་ལུ་ འགོ་ཐོག་ཚོད་རྩིས་དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༧ 
གྩི་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 29,167.933 གུ་ བསར་བཟྤྲོ་འབད་ཡོད། འདི་ནང་ ཁལ་
གྩི་འྤྲོང་འབབ་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 21,078.490 དང་ ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ་ཚོད་རྩིས་ 
8,089.443 ཨིན། འྤྲོང་འབབ་ཚོད་རྩིས་ལུ་ ཡར་སེང་ཡོད་མྩི་འདི་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་ ནང་ཁལ་ལོག་
འཐབ་ནི་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 896.203 ཡར་སེང་འབད་མྩི་དང་ ས་གཏེར་དང་གཏེར་རས་ཀྩི་ སྤྲོད་
ཁལ་བསར་བཟྤྲོ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 131.000 དེ་ལས་ ས་སྣུམ་གུ་སྔྤྲོ་ལྗང་ཁལ་ཡར་སེང་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,178.704 དང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩིས་ དངུལ་ལྷག་ལུས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 374.067 རྩིས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་འབད་མྩི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་
གཞྩིས་བཟུང་ལས་སེ་ནང་ལས་ ཁེབ་ས་བགོ་བཤའ་སེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  164.765 འཐོབ་ནི་གི་རྩིས་
ཨིན། 
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འབབ་ཁུངས་ཁལ་གྩི་བཅའ་ཁྩིམས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ འབབ་ཁུངས་ཁལ་མ་ཕོག་པའྩི་མཐོ་ཚད་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༢༠༠ གུ་ ཡར་སེང་དང་ ཤེས་ཡོན་གྩི་ཟད་འགྤྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༡༥༠ གུ་ 
ཡར་སེང་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་ཡུན་བཙུགས་བཞག་ལས་ཐོབ་པའྩི་ སེད་ཀྩི་འབབ་ཁུངས་ལུ་ ཁལ་
ཡངས་ཆག་གནང་སེ་ཡོད། ཐབས་ལམ་འདི་ཚུ་ འབབ་ཁུངས་ཆུང་ཀུ་དང་འབྩིང་མ་ཡོད་མྩི་ཚུ་གི་ དཀའ་ངལ་
མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་དང་ དངུལ་བསགས་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསེད་བཅུག་ཐབས་ལུ་  འགོ་བཙུགས་
ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འྤྲོང་འབབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༠༠.༠༠༠ དེ་ཅིག་གིས་ ཐོ་ཕོག་ཡོད་
པའྩི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལས་ སྤྲོད་ཁལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 112.855 དང་ དར་
དཀར་ཆུ་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་ལས་ ལས་འཛིན་གྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 355.117 དེ་
ཅིག་ བབས་འགྤྲོ་ནི་ཨིན་པའྩི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
 
ཐགི་ཁམ་ ༢.༢ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༦-༡༧ གྩི་ འྤྲོང་འབབ་བསར་བཟྤྲོའྩི་བཅུད་བསྡུས། 

     དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

འབྱུང་ཁུངས། འག་ོཐགོ། བསར་བཟྤྲོ། འགྱུར་ཁད་
% 

ཀ ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ། 19,599.564 21,078.490 7.5 
༡ ཐད་ཀར་གྩི་ཁལ། 12,596.453 11,819.660 (6.2) 
1 ལས་འཛིན་གྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ། 7,100.186 7,373.103 3.8 
2 ཚོང་གི་འབབ་ཁུངས་ཁལ། 1,747.487 1,232.680 (29.5) 
3 རང་སོའྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ། 1,378.985 1,378.985 0.0 
4 ཐད་ཀར་ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ་གཞན། 2,369.795 1,834.892 (22.6) 
༢ ཐད་ཀར་མེན་པའྩི་ཁལ། 7,003.111 9,258.830 32.2 
1 བཙོང་ཁལ། 3,384.434 4,039.932 19.4 
2 ནང་ཁལ། 2,546.323 3,480.261 36.7 

 2.1 ནང་ཁལ་ (རྒྱ་གཞུང་) 2,020.720 2,916.923 44.4 

 2.2 ནང་ཁལ་ (ནང་འཁོད་) 525.603 563.337 7.2 
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3 ཅ་དམ་ཁལ། 465.476 609.312 30.9 
4 སྔྤྲོ་ལྗང་ཁལ་ 584.626 1,107.833 89.5 
5 ཐད་ཀར་མེན་པའྩི་ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ་གཞན། 22.251 21.492 (3.4) 
ཁ ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ། 7,647.605 8,089.443 5.8 
1 བདག་སྤྲོང་ག་ཡོན་དང་འཐུས། 386.449 728.511 88.5 
2 གསར་སྒྲུབ་འྤྲོང་འབབ། 121.344 126.472 4.2 
3 གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཚུ་ལས་འྤྲོང་འབབ། 472.517 508.447 7.6 
4 བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས། 4,147.966 4,073.195 (1.8) 
5 དངུལ་ལྷག་ངེས་ཏིག་གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར། 500.000 874.067 74.8 
6 ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ་གཞན། 139.603 95.376 (31.7) 
7 ལས་འཛིན་ཚུ་ལས་སྩིན་འགྲུལ་གྩི་སེད། 1,879.725 1,683.374 (10.4) 

 འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས་ (ཀ+ཁ) 27,247.169 29,167.933 7.0 
 

2.1.2 ཕྩིའྩི་གནང་སྩིན། 
རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ གནང་སྩིན་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,558.356 འབད་ས་ལས་ རྒྱ་གཞུང་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,763.386 དང་ འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 116.817 
དེ་ལས་ འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རྩིམ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 214.524 དང་ གོང་
འཕེལ་མཉམ་རྤྲོགས་གཞན་ཚུ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 463.629 ནང་སེབས་འབད་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢༦.༧༠༤ ཟད་འགྤྲོ་ཁུངས་ལྡན་བཟྤྲོ་ཡོདཔ་ཨིན།  
ལོ་དེ་ནང་གི་ ནང་སེབས་ཚུ་ ཐིག་ཁམ་ ༢.༣ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  
ཐགི་ཁམ་ ༢.༣ པ་: ཕྩིའྩི་མ་དངུལ་ནང་སབེས་ཀྩི་བཅུད་བསྡུས།       

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།                                                      

ཨང་ གྤྲོགས་རམ་བྩིན་མྩི། དངུལ་
བསྤྲོམས། 
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ཨང་ གྤྲོགས་རམ་བྩིན་མྩི། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

1 རྒྱ་གར་གཞུང་། 2,763.386 
2 འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རྩིམ་ ཨའྩི་པི་ཨེཕ་ 214.524 
3 འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་། 116.817 
4 རྒྱལ་སྩི་མ་དངུལ་ ཇི་ཨེཕ་ཨེ་ཊི་ཨེམ། 52.800 
5 རྒྱལ་སྩི་ཨ་ལོའྩི་མ་དངུལ། 47.714 
6 སུའྩིསི་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན། 43.582 
7 འཛམ་གྩིང་གསོ་བའྩི་ཚོས་པ། 39.722 
8 ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 33.039 
9 འབྲུག་གི་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་མ་དངུལ། 32.053 
10 ཧེལ་བེ་ཊསི། 30.696 
11 རྱལ་སྩི་གོང་འཕེལ་ལས་ཚོགས་ འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་། 29.529 
12 རྩི་དྭགས་སྲུང་སྤྲོབ་མ་དངུལ། 29.180 
13 ཨ་ལོའྩི་སྲུང་སྤྲོབ་མ་དངུལ་ ཡུ་ཨེས་ཨེ། 27.254 
14 འབྲུག་གཞྩི་ཚོགས། 23.245 
15 ཨསི་ཊྩི་ཡ། 17.873 
16 སཱཀ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ། 17.190 
17 རྒྱལ་སྩི་གངས་རྩི་གོང་འཕེལ།  16.414 
18 མང་སེ་ཆུ་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ། 15.655 
19 ཇ་པཱན། 15.581 
20 ཡུ་རྤྲོ་པི་ཡན་ཚོགས་པ། 14.651 
21 ཨེ་ཤི་ཡ་བཟའ་འཐུང་དང་སོ་ནམ་མཉམ་ལས་གསར་བཏོད། 13.444 
22 འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་ཀྩི་མྩི་རྤྲོབས་མ་དངུལ། 12.424 
23 འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་ཀྩི་ལམ་སྤྲོལ་ཉམས་སྲུང་ཚོགས་པ། 10.265 
24 གཞན་གྩི་རྩིགས། 65.477 



20 
 

 

2.2  ཟད་འགྤྲོ། 
བསར་བཟྤྲོ་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 56,283.212 འབད་མྩི་དེ་ 
འགོ་ཐོག་ཚོད་རྩིས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨ དེ་ཅིག་གི་ཡར་སེང་ཡོད། ཡར་སེང་འདི་གཙོ་བོ་ར་ ཕྩིའྩི་མ་དངུལ་དང་ 
ཧེ་མའྩི་ལོ་གི་སྔ་གཡར་བདེ་སྩིག་ཚུ་ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།   
2.2.1 རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ། 
རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ་ བསར་བཟྤྲོ་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 25,670.598 ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ 
ཕྩིའྩི་མ་དངུལ་ནང་སེབས་དང་ ཧེ་མའྩི་ལོ་གི་སྔ་གཡར་བདེ་སྩིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགོ་ཐོག་ཚོད་རྩིས་དང་ཕདཔ་ད་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༨༣.༥༦༤ དང་ བརྒྱ་ཆ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༡ དེ་ཅིག་གི་ཡར་སེང་ཡོད།    
2.2.2 གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ། 
བསར་བཟྤྲོ་འབད་ཡོད་པའྩི་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 30,612.614 འབདཝ་ད་ འགོ་
ཐོག་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 26,497.330 འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,115.284 
དང་ བརྒྱ་ཆ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ གི་ཡར་སེང་ཡོད། གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོའྩི་ཡར་སེང་འདི་ ཕྩིའྩི་
གནང་སྩིན་དང་ སྩིན་འགྲུལ་ཐོག་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་གཡོག་ལུ་མཐུན་རེན་ལས་རྩིམ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༦༥.༡༦༩ དང་ དབང་འདུས་རྤྲོང་བསར་བཞེངས་ལས་འགུལ་གྩི་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༡༠ འབད་མྩི་ཚུ་ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།   
2.3 སྩིན་འགྲུལ་ངསེ་ཏགི།  
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ ནང་ལུ་ སྩིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་ལུ་འགྱུར་བ་མེད།  
 

2.4 སྩིན་འགྲུལ། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ ནང་ལུ་ ཕྩིའྩི་སྩིན་འགྲུལ་དེ་ ཧེ་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,567.345 འབད་ས་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,826.146 གུ་འཛེགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཡར་སེང་འདི་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༣ དེ་
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ཅིག་ཨིནམ་ད་ ལས་འགུལ་དང་འབེལ་བའྩི་སྩིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༥.༣༩༤ དང་ ལས་རྩིམ་
སྩིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༢༣.༤༠༧ ལེན་མྩི་ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།     

དངུལ་རང་འཛིན་སྤྲོང་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་མ་འདྲ་བའྩི་ མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཚུ་ དུས་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ 
བཀྲམ་སེལ་འབད་ཡོད། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༣ པའྩི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་བཀྲམ་
སེལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢,༥༠༠.༠༠༠ ཆད་ལུས་སེ་ཡོད་མྩི་དེ་ གཞུང་གི་ཕྤྲོགས་བསྡུས་མ་
དངུལ་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ དངུལ་རང་ལྷག་ལུས་ཀྩི་གནས་སངས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ཚབ་སྤྲོད་འབད་ནི་ཨིན།  ཨིན་
རུང་ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥,༤༨༧.༣༠༤ བསུབ་ཐབས་ལུ་ མཛོད་དངུལ་ཤོག་
འཛིན་གུ་ལུ་ གཞུང་གི་འགན་ལེན་དང་འདྲ་བའྩི་ བུ་ལོན་གྩི་ཐབས་ལམ་སྤྲོད་ནི་གི་སྐྤྲོར་ལས་ བསམ་ཞྩིབ་
འབད་བའྩི་བསང་ཡོད། 
2.4.1 བུ་ལནོ་དང་བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྤྲོང་། 
རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༦-༡༧ ནང་ག་ི བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྤྲོང་འད་ི དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༨༡༥.༡༦ འབད་ས་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༩༡༥.༤༡༦ གུ་ བསྐཡར་བཟྤྲོ་འབད་ད་ེཡོད། འད་ིཡང་ མཛདོ་དངུལ་ཤགོ་འཛནི་
བཀྲམ་སལེ་དང་འབེལ་ཏ་ེ སེད་འཐེབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠༠.༠༠ སྤྲོད་དགོ་མྩི་ལུ་བརྟནེ་ཏ་ཨནི།  
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༨. གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་དང་ རང་སྤྲོང་ལས་སེ་ཚུ་ལུ་ མྩི་སེའྩི་འགན་ཁུར་ཚུ་འགྲུབ་ནི་དང་   
འྤྲོང་འབབ་རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷན་ཐབས་དང་ རྩིས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་ཚུ་སྤྲོད་དེ་ཡོད།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས་ཚུ་ ཐིག་ཁམ་ ༣.༡ པ་ནང་བཅུད་བསྡུ་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
 

ཐགི་ཁམ་ ༣.༡ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་ འཆར་དངུལ་ཚདོ་རྩིས་བཅུད་བསྡུས།  
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ ཁ་གསལ། འཆར་དངུལ་ཚདོ་རྩིས། 
ཀ ཐོན་ཁུངས།                    51,402.893  

  ༡. ནང་འཁདོ་འྤྲོང་འབབ།                    34,700.355  

  ༡. ཁལ།                  24,444.478  

  ༢. ཁལ་མྩིན།                    10,255.877  

 ༢. གནང་སྩིན།                    16,702.538  

  ༡. ལས་རྩིམ། (རྒྱ་གཞུང་)                       1,700.000  

  ༢. ལས་འགུལ་དང་འབེལ་བའྩི།                     15,002.538  

   ཀ) རྒྱ་གཞུང་།                    12,145.368  

   ཁ) གཞན་གྩི་རྩིགས།                     2,857.170  

ཁ འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས།                    55,850.264  

  ༡. ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས།                    57,915.710  

  ༡. རྒྱུན་སྤྲོང་།                     28,569.671  

  ༢. གསར་སྒྲུབ།                     29,346.039  

  ༢. སྩིན་འགྲུལ་ངསེ་ཏགི།                   (2,065.446) 
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ཨང་ ཁ་གསལ། འཆར་དངུལ་ཚདོ་རྩིས། 
ག སྩིར་བཏང་ལྷག་ཆད།                  (4,447.371) 

ང རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས།                    4,447.371  

  ༡. སྩིན་འགྲུལ།                     2,472.082  

  ༡. ལས་འགུལ་ (ཕྩིའྩི་)                      1,172.082  

  ༢. ལས་རྩིམ་ (ཕྩིའྩི་)                       1,300.000  

  ༢. སྩིན་ཚབ།                     2,820.321  

  ༡. ཕྩིའྩི།                     2,810.407  

  ༢. ནང་འཁོད།                          9.914  

ཅ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར།                   (4,795.610) 

      

ནང་འཁདོ་ཐནོ་སེད་ལས་ དངུལ་བསྤྲོམས་ལྷག་ཆད་ %  -2.47% 
ནང་འཁདོ་ཐནོ་སེད་ལས་ ཐནོ་ཁུངས་ཁད་པར་ %  -2.66% 
ནང་འཁདོ་ཐནོ་སེད་ཡངོས་བསྤྲོམས།                  180,034.695  
 

3.1 འཆར་དངུལ་དཔྱ་བག་ོབསྤྲོམས། 
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་གི་ འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༥,༨༥༠.༢༦༤ ཡོད་རུང་ ཟད་འགྤྲོ་
བསྤྲོམས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 57,915.710) དང་ སྩིན་འགྲུལ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 41.840) དེ་
ལས་ སྩིན་ཚབ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,820.321) འབདཝ་ད་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་བསྤྲོམས་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༠,༧༧༧.༨༧༡ ཨིན།  
འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་བསྤྲོམས་དེ་ ཁམ་རྩིས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 
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ཁམ་རྩིས་ ༣.༡ པ་: འཆར་དངུལ་དཔྱ་བག་ོབསྤྲོམས།   
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

 

3.༢ ཐོན་ཁུངས།  
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་ ཐོན་ཁུངས་བསྤྲོམས་ཀྩི་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༡,༤༠༢.༨༩༣ ཨིནམ་
ད་ འདི་ནང་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༤,༧༠༠.༣༥༥ དང་ ཕྩིའྩི་གནང་སྩིན་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༦,༧༠༢.༥༣༨ ཀྩི་རྩིས་ཨིན།  
 

༣.༢.༡ ནང་འཁདོ་འྤྲོང་འབབ། 
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༤,༧༠༠.༣༥༥ གི་ ཚོད་རྩིས་
བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཧེ་མའྩི་ལོ་གི་འྤྲོང་འབབ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༩ གིས་མཐོཝ་ཨིན། ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་
བསྤྲོམས་ཀྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༤,༤༤༤.༤༧༨ ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡༠,༢༥༥.༨༧༧ ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ་ཀྩི་ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད།  
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ གྤྲོག་མེ་ལས་ཁང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་ ནུས་ཤུགས་སྤྲོད་ག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༢,༦༥༥.༩༧༢ དང་ གྤྲོག་མེའྩི་ཁལ་ཚད་བསར་བཟྤྲོ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༨༤.༥༠༦ གི་ ཚདོ་རྩིས་
ཡོད།  

28,569.671, 
(47%) 

29,346.039, 
(48%) 

41.840, (0%) 2,820.321, 
(5%) 

རྒྱུན་སྐྱོང་ 
གསར་སྒྲུབ 
སྐྱན་འགྲུལེ་ 
སྐྱན་ཚོབ 
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འབྲུག་དང་ཀོ་རྩི་ཡ་མཐུན་འབེལ་གྩིས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༧-༨ པ་ནང་ལས་ འགོ་བཙུགས་ནི་སེ་ཡོད་
མྩི་ བལྟ་བཤལ་ལས་ཡང་ འྤྲོང་འབབ་ཁ་སྐྤྲོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༥.༨༤༤ དེ་ཅིག་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་
ཡོད། ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ་ཀྩི་ཡར་འཕར་འདི་ གཙོ་བོ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ལས་ མ་དངུལ་
ལྷག་ལུས་ངེས་ཏིག་ གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ འཐོན་ནི་གི་རྩིས་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་
དབང་འཛིན་གྩིས་ གཞུང་གི་ བསར་ཞྩིབ་ཟུར་གསོག་རྩིས་ཁ་དེ་ མཇུག་བསྤྲོམས་ཐོག་ལས་ ལྷག་ལུས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༦༤༨.༡༡༨ འབད་མྩི་དེ་ ཁྩིམས་དོན་དགོས་མཁོ་ཚུ་ བསྒྲུབ་ཞྩིནམ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
ལུ་ གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་འབད་ནི་ཨིན། ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ཀྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཐིག་ཁམ་ ༣.༢ པ་ནང་བཀོད་དེ་
ཡོད།  
 

ཐགི་ཁམ་ ༣.༢ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་ འྤྲོང་འབབ་བཅུད་བསྡུས། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཐནོ་ཁུངས། འག་ོཐགོ། འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས་
ཀྩི་ %  

ཀ ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ། 24,444.478 70.4 

༡ ཐད་ཀར་གྩི་ཁལ། 14,603.074 42.1 

1.༡ ལས་འཛིན་གྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ། 7,178.397 20.7 

༡.2 ཚོང་གི་འབབ་ཁུངས་ཁལ། 1,294.314 3.7 

༡.3 རང་སོའྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ། 1,524.894 4.4 

༡.4 ཐད་ཀར་ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ་གཞན། 4,605.469 13.3 

༢ ཐད་ཀར་མནེ་པའྩི་ཁལ། 9,841.404 28.4 

༢.1 བཙོང་ཁལ། 4,355.614 12.6 

༢.2 ནང་ཁལ། 3,622.288 10.4 

  2.1 ནང་ཁལ་ (རྒྱ་གཞུང་) 3,033.600 8.7 
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འབྲུག་དང་ཀོ་རྩི་ཡ་མཐུན་འབེལ་གྩིས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༧-༨ པ་ནང་ལས་ འགོ་བཙུགས་ནི་སེ་ཡོད་
མྩི་ བལྟ་བཤལ་ལས་ཡང་ འྤྲོང་འབབ་ཁ་སྐྤྲོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༥.༨༤༤ དེ་ཅིག་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་
ཡོད། ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ་ཀྩི་ཡར་འཕར་འདི་ གཙོ་བོ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ལས་ མ་དངུལ་
ལྷག་ལུས་ངེས་ཏིག་ གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ འཐོན་ནི་གི་རྩིས་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་
དབང་འཛིན་གྩིས་ གཞུང་གི་ བསར་ཞྩིབ་ཟུར་གསོག་རྩིས་ཁ་དེ་ མཇུག་བསྤྲོམས་ཐོག་ལས་ ལྷག་ལུས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༦༤༨.༡༡༨ འབད་མྩི་དེ་ ཁྩིམས་དོན་དགོས་མཁོ་ཚུ་ བསྒྲུབ་ཞྩིནམ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
ལུ་ གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་འབད་ནི་ཨིན། ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ཀྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཐིག་ཁམ་ ༣.༢ པ་ནང་བཀོད་དེ་
ཡོད།  
 

ཐགི་ཁམ་ ༣.༢ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་ འྤྲོང་འབབ་བཅུད་བསྡུས། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཐནོ་ཁུངས། འག་ོཐགོ། འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས་
ཀྩི་ %  

ཀ ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ། 24,444.478 70.4 

༡ ཐད་ཀར་གྩི་ཁལ། 14,603.074 42.1 

1.༡ ལས་འཛིན་གྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ། 7,178.397 20.7 

༡.2 ཚོང་གི་འབབ་ཁུངས་ཁལ། 1,294.314 3.7 

༡.3 རང་སོའྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ། 1,524.894 4.4 

༡.4 ཐད་ཀར་ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ་གཞན། 4,605.469 13.3 

༢ ཐད་ཀར་མནེ་པའྩི་ཁལ། 9,841.404 28.4 

༢.1 བཙོང་ཁལ། 4,355.614 12.6 

༢.2 ནང་ཁལ། 3,622.288 10.4 

  2.1 ནང་ཁལ་ (རྒྱ་གཞུང་) 3,033.600 8.7 
27 

 

ཐནོ་ཁུངས། འག་ོཐགོ། འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས་
ཀྩི་ %  

  2.2 ནང་ཁལ་ (ནང་འཁོད་) 588.688 1.7 

3 ཅ་དམ་ཁལ། 622.318 1.8 

4 སྔྤྲོ་ལྗང་ཁལ། 1,218.617 3.5 

5 ཐད་ཀར་མེན་པའྩི་ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ་གཞན། 22.567 0.1 

ཁ ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ། 10,255.877 29.6 

1 བདག་སྤྲོང་ག་ཡོན་དང་ག་འཐུས། 764.937 2.2 

2 གསར་སྒྲུབ་འྤྲོང་འབབ། 132.796 0.4 

3 གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཚུ་ལས་འྤྲོང་འབབ། 518.616 1.5 

4 བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས། 4,260.454 12.3 

5 མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ངེས་ཏིག་གནས་ཐ་ོསྤྲོ་སརོ། 2,648.118 7.6 

6 ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ་གཞན། 104.914 0.3 

7 ལས་འཛིན་ཚུ་ལས་སྩིན་འགྲུལ་གྩི་སེད། 1,826.043 5.3 

  འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས་ (ཀ+ཁ) 34,700.355 100 

    
 

3..༢..2 ཕྩིའྩི་གནང་སྩིན། 
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ཕྩིའྩི་གནང་སྩིན་གྩི་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༦,༧༠༢.༥༣༨ བཀོད་མྩི་ནང་ལུ་ རྒྱ་
གཞུང་ལས་ ལས་རྩིམ་གནང་སྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༧༠༠.༠༠༠ དང་ ལས་འགུལ་དང་འབེལ་བའྩི་
གནང་སྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢,༡༤༥.༣༦༨ ཚུད་དེ་ཡོད། རྒྱ་ཆ་ེབའྩི་ཕྩིའྩི་གནང་སྩིན་གཞན་ཡང་ ཨེ་ཤི་
ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧༤༩.༥༢༨ དང་ འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་ཀྩི་ལས་སེ་
ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༩༡.༠༥༦ དེ་ལས་ ནེ་དར་ལེནཌི་གཞུང་ལས་ ༢༨༢.༧༧༡ དང་ ཡུ་རྤྲོ་པི་
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ཡན་ཚོགས་པ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༤༣.༠༤༢། འཛམ་གྩིང་གསོ་བའྩི་ཚོགས་པ་ནང་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༠.༤༡༢། འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༨༡.༦༢༩ དང་ 
ལྷག་ལུས་འདི་ གྤྲོགས་རམ་འབད་མྩི་གཞན་ཚུ་ནང་ལས་ཨིན།  
འདི་ཁ་ལུ་ ཡུ་རྤྲོ་པི་ཡན་ཚོགས་པ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་རྩིམ་གྩི་རྒྱབ་སྤྲོར་གནང་སྩིན་ ཡུ་རྤྲོ་ས་ཡ་ 
༤༢.༠༠༠ གི་ ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་  རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ཕྩིའྩི་གནང་སྩིན་ལུ་ 
ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་རེ་འདུན་ཨིན། འདི་གུ་ སྔྤྲོ་ལྗང་གནམ་གཤིས་མ་དངུལ་དང་ གོང་འཕེལ་ཆུང་ཤོས་ཀྩི་
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་མ་དངུལ་ལས་ གནང་སྩིན་གྩི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་གྤྲོས་འཆར་ཚུ་བསལ་ཏེ་ཡོད།    
  

3.༣ ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས། 
ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས་ཀྩི་ཚོད་རྩིས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༧,༩༡༥.༧༡༠ འབདཝ་ད་ རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ དང་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཨིན། སྩིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ ༢,༠༦༥.༤༤༦ རྩིས་ལྷག་གུ་གནས་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྩིས་ལོ་འདི་གི་ འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༥,༨༥༠.༢༦༤ གུ་གནས་ནི་ཨིན། ཟད་འགྤྲོ་འདི་ དཔལ་འབྤྲོར་དབེ་རྩིམ་དང་འབེལ་ཏེ་ 
ཟུར་དེབ་ ༤ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 
 

༣.༣.༡ རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ། 
རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༨,༥༦༩.༦༧༡ འབད་མྩི་དེ་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ 
༡༡.༣ གྩི་ ཡར་སེང་ཡོད། ཡར་སེང་འདི་ འཆར་དངུལ་བརྒྱུད་དེ་སྤྲོད་ནི་གི་ གྤྲོག་མེའྩི་ལྷན་ཐབས་དང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སེའྩི་བཙག་འཐུ་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མྩི་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་
བསར་བཟྤྲོ་འབད་མྩི་ཚུ་ལས་བརེྟན་ཏེ་ཨིན།   
རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ་འདི་ ནང་འཁདོ་འྤྲོང་འབབ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༢ དེ་ཅིག་ནང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་
བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ གི་རྩིས་ཨིན།  
རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོའྩི་འགྲུབ་ཚུལ་འདི་ ཁམ་རྩིས་ ༣.༡ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  
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ཁམ་རྩིས་ ༣.༢ པ་: རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོའྩི་འགྲུབ་ཚུལ། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

 
 

༣.༣.༢ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ། 
གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོའྩི་བསྤྲོམས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༩,༣༤༦.༠༣༩ འབདཝ་ད་ ཟད་འགྤྲོ་ཡོངས་
བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ གི་རྩིས་ཨིན། གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༡ དེ་ཅིག་གི་
རྩིས་ འྤྲོང་འབབ་ལྷག་ལུས་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༧ ཕྩིའྩི་གནང་སྩིན་ དེ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨ ཕྩིའྩི་སྩིན་འགྲུལ་དང་ 
དེའྩི་ལྷག་ལུས་དེ་ ནང་འཁོད་སྩིན་འགྲུལ་གུ་ལས་ ཟད་འགྤྲོ་གཏང་ནི་ཨིན།  
ཁམ་རྩིས་ ༣.༣ པ་: གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོའྩི་འགྲུབ་ཚུལ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

 
  

10,671.273 
(37%) 

9,504.488 
(33%) 

6,305.099  
(22%) 

2,088.811 
(7%) 

དངུལེ་ཕེོགས་དང་ག་ཆ། 

ལེག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་། 

ལྷན་ཐབས་མི་དངུལེ་/གནང་
སྦྱིན། 
སྐྱན་ཚོབ། 

10,865.136  (37%) 

7,597.336 
(26%) 

4,344.220 
(15%) 

2,166.878 (7%) 

2,340.766 
(8%) 

2,031.703 (7%) 

ལེམི་དང་ཟམི་མི་བརྩི་བའ་སྒྲིག་བཀོད། 
འཁོར་ལེམི་དང་ཟམི། 
འཕྲུལེ་ཆ་དང་ལེག་ཆས་ ནང་ཆས། 
གསར་སྒྲུབ་གནང་སྦྱིན། 
དྲན་གསལེ་དང་མི་སོབས་གོང་འཕེལ། 
སྤྱིར་བཏང་ཟུར་གསོག། 
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༣.༣.༣ མ་དངུལ་ལྷན་ཐབས་དང་ བགོ་བཤའ་ གནས་ཐ་ོསྤྲོ་སརོ་ཚུ། 
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་དང་ ཁྤྲོམ་སེ་ དེ་ལས་ གཙུག་ལག་སྤྲོབ་སེ་ (རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྤྲོབ་སེ་དང་ 
གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གོ་བའྩི་ཚན་རྩིག་གཙུག་ལག་སྤྲོབ་སེ་)ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷན་ཐབས་དང་ བགོ་བཤའ་ དེ་ལས་ 
རྩིས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་ཚུ་ བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  5,647.143 དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། བསྤྲོམས་
འདི་གི་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་ལྷན་ཐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,561.614 དང་ བགོ་བཤའྩི་དོན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 486.639 དེ་ལས་ རྩིས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,598.890 བཞག་སེ་
ཡོད།  
 

ཐགི་ཁམ་ ༣.༣ པ་: མ་དངུལ་ལྷན་ཐབས་དང་ བག་ོབཤའ་ གནས་ཐོ་སྤྲོ་སརོ་བཅས་ཀྩི་ཁ་གསལ།  
        དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ཨང་ ལས་སའེྩི་མྩིང་། རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་ལྷན་ཐབས། 
1 འབྲུག་རྒྱང་བསགས་ལས་འཛིན། 132.604 43.735     176.339  
2 འབྲུག་གེམས་-ཁྤྲོམ་སེའྩི་བཱསི།        43.101          43.101  

3 འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་- གནམ་གྲུ་ 
༣ པའྩི་སེད།       147.024        147.024  

4 གྤྲོང་གཡུས་སྤྲོད་ཁྩིམ་ཉེན་བཅོལ།         16.000           16.000  
5 གྤྲོང་གཡུས་ཚེ་སྤྲོག་ཉེན་བཅོལ།        52.670          52.670  

6 རྤྲོང་ཁག་ཚུ་ནང་གཞུང་གི་སྤྲོད་ཁྩིམ་
རྒྱུན་སྤྲོང་། ཁྩིམ་བཟྤྲོ་གོང་འཕེལ། 

            
25.000  

             
25.000  

7 

འབེལ་ཡོད་མཐུན་རེན་གོང་འཕེལ་
དང་ ཕུན་གྩིང་སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་
ལུ་ ལེན་པའྩི་སྩིན་འགྲུལ་གྩི་སེད་ཀྩི་
ལྷན་ཐབས། 

            
29.750  

             
9.060  

           
38.810  

8 འབྲུག་བཟའ་སྤྲོད་ཀྩི་དངུལ་འཐེབ་                              
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མཐུན་རེན་གྩི་སེད་ཀྩི་ལྷན་ཐབས། 7.870  7.870  

9 ནང་འཁོད་གྤྲོག་མེའྩི་གོང་ཚད་-
འབྲུག་གྤྲོག་མེ། 

       
1,927.500  

       
1,927.500  

10 འབྲུག་ཚོང་དང་བཟྤྲོ་གྲྭ་ཚོགས་སེ།         10.500           10.500  

11 
གྩིང་མའྩི་ཐང་ལུ་ སོ་ནམ་ཐོན་སེད་
བཟྤྲོ་བཏོན་ལུ་ལེན་པའྩི་སྩིན་འགྲུལ་གྩི་
སེད་ཀྩི་ལྷན་ཐབས། 

              
9.000                 

9.000  

12 འབྲུག་རང་ལུགས་རེད་རྩིགས་ཚོགས་
པ། 

              
2.800  

               
2.800  

13 སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆ་ལས་འཛིན་ལུ་ 
འཕྲུལ་གང་ག་ཁར་ལེན་པའྩི་ག་ཆ། 

             
30.000  

           
30.000  

14 འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིཀ་ཚོགས་ཆུང་།        75.000          75.000  

 ཀ བསྤྲོམས།      
2,478.819  

         
82.795  

     
2,561.614  

བག་ོབཤའ། 
1 འབྲུག་རྒྱན་ཤོག་ལུ་རྒྱབ་སྤྲོར།          20.000         20.000  

2 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལུ་རྒྱུན་
འཁོར་མ་དངུལ་ ༡ པ་ 

           
334.229  

        
334.229  

3 
གྤྲོང་གཡུས་དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ལུ་རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ 
༢ པ། 

           
102.410  

        
102.410  

4 
འབྲུག་སོ་ནམ་བཟྤྲོ་གྲྭ་ལུ་ གྩིང་མའྩི་
ཐང་ལུ་ སོ་ནམ་ཐོན་སེད་བཟྤྲོ་བཏོན་
འཕྲུལ་ཁང་གཞྩི་བཙུགས་དོན་ལུ། 

             
30.000  

           
30.000  

ཁ   བསྤྲོམས།               -        486.639      486.639  
གནས་ཐ་ོསྤྲོ་སརོ།       
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1 འབྲུག་རྒྱལ་པོའྩི་རྒུད་གསོ་མ་དངུལ།   10.000        10.000  

2 གསོ་བའྩི་བྤྲོ་གཏད་མ་དངུལ་ལུ་ནང་
སེབས། 

           
500.000  

        
500.000  

3 བརྟན་གཞྩི་མ་དངུལ་གཞྩི་བཙུགས།         100.000       100.000  

4 ཞྩིབ་འཚོལ་དང་ལམ་སྤྲོལ་བསན་རའྩི་
མ་དངུལ།            

20.000  
           

20.000  

5 ལོ་ཐོག་དང་སྤྲོ་ནོར་ཉེན་བཅོལ་གྩི་
བསན་རའྩི་མ་དངུལ། 

             
50.000 

           
50.000 

6 གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་བའྩི་ཚན་རྩིག་
གཙུག་ལག་སྤྲོབ་སེ། 54.180   54.180 

7 རྒྱལ་འཛིན་ཙུག་ལག་སྤྲོབ་སེ།      646.300        646.300  
8 ཕུན་གྩིང་ཁྤྲོམ་སེ།          4.000      200.575      204.575  
9 བསམ་ལྗྤྲོངས་ཁྤྲོམ་སེ།         26.000     175.463      201.463  
10 ཐིམ་ཕུག་ཁྤྲོམ་སེ།         31.000      512.975      543.975  
11 དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྤྲོམ་སེ།       23.397      245.000      268.397  

ག བསྤྲོམས།     784.877  1,814.013   2,598.890 
ང  ཡོངས་བསྤྲོམས།    3,263.696  2,383.447   5,647.143 
 

3.4 སྩིན་འགྲུལ་ངེས་ཏགི། 
རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་ལུ་ གྤྲོང་གཡུས་གྤྲོག་མེ་བཀྲམ་སེལ་ལས་དོན་ཚུ་ འཕྤྲོད་མཐུད་ནི་
གི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༡.༨༤༠ སྩིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་ཨིན། ལས་འཛིན་ཚུ་ལས་ ལོག་འཐོབ་ནི་
དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༡༠༧.༢༨༦ གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད། འདི་གིས་འབད་ སྩིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་དེ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༠༦༥.༤༤༦ རྩིས་ལྷག་འྤྲོང་ནི་ཨིན། སྩིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་དང་ ལོག་འཐོབ་ནི་གི་ཁ་
གསལ་ཚུ་ ཐིག་ཁམ་ ༣.༤ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 
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ཐགི་ཁམ་ ༣.༤ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་གི་ སྩིན་འགྲུལ་ངསེ་ཏགི། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

༡ སྩིན་འགྲུལ་ཐགོ་ལུ།  དངུལ་
བསྤྲོམས། 

1 གྤྲོང་གཡུས་གྤྲོག་མེ་བཀྲམ་སེལ་ ༥ པ་- འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་ - ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་། 32.640 

2 གྤྲོང་གཡུས་གྤྲོག་མེ་བཀྲམ་སེལ་ ༢ ན་ -ཇའེ་ཀ། 9.200 
  སྩིན་འགྲུལ་ཐགོ་ག་ིབསྤྲོམས་ (ཀ) 41.840 
༢ ལགོ་འཐབོ་ན་ི - ཕྩིའྩི།   

1 དར་ལ་གྤྲོག་མེ་དབང་འཛིན། 1,342.59
1 

2 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་སྩིན་འགྲུལ་ བི་ཨེཆ་ཡུ་ -934/1566/0088-
89/512/659 27.269 

3 འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ - གྤྲོང་གཡུས་གྤྲོག་མེ་ ༡/༢/༣ པ་  (1375/1712/2009/ཇའེ་ཀ་-
པི་ ༡) 162.581 

4 སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ (2463/2464-བི་ཨེཆ་ཡུ་ ཨོ་སི་ཨར་/ཨེ་
ཌི་ཨེཕ་ 118.480 

5 བ་སོ་ཆུ་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ (གོང་མ་དང་འྤྲོག་མ།) 145.325 
6 དར་དཀར་ཆུ་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ། 277.228 
༣ ལེགོ་འཐོབ་ན་ – ནང་འཁདོ། 
༡ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལུ་ གནམ་གྲུ་ཉོ་སྒྲུབ། 33.811 

ལགོ་འཐབོ་ན་ིབསྤྲོམས་ (ཕྩིའྩི་ + ནང་འཁདོ་)  (ཁ) 2,107.28
6 

སྩིན་འགྲུལ་ངསེ་ཏགི་ (ཀ-ཁ) -
2,065.446 



34 
 

 

༣.༥ རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས།  
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ དངུལ་བསྤྲོམས་རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ རྒྱལ་སྩིའྩི་དངུལ་
འབེལ་ལས་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ སེད་ཆུང་སྩིན་འགྲུལ་ བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་འདི་ ནང་
འཁོད་སྩིན་འགྲུལ་ཐོག་ལས་བསུབ་ནི་ཨིན།  

༣.༥.༡ ཕྩིའྩི་སྩིན་འགྲུལ།  
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,472.082 ལས་རྩིམ་སྩིན་འགྲུལ་དང་ ལས་འགུལ་དང་འབེལ་
བའྩི་སྩིན་འགྲུལ་སེ་ ཕྩིའྩི་སྩིན་འགྲུལ་ལེན་ནི་ཨིན། ཕྩིའྩི་སྩིན་འགྲུལ་གྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཐིག་ཁམ་ ༣.༥ པ་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད།  
ཐགི་ཁམ་ ༣.༥ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ག་ི ཕྩིའྩི་སྩིན་འགྲུལ་ཚུ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།) 

ཨང་ སྩིན་འགྲུལ་བཏང་མྩི། ལས་རྩིམ་སྩིན་
འགྲུལ། 

ལས་འགུལ་སྩིན་
འགྲུལ། བསྤྲོམས། 

1 ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།      -         457.050    457.050  
2 འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་།      1,300.000       576.846  1,876.846  
3 རྒྱལ་སྩི་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ།             -         128.986    128.986  
4 ཇའེ་ཀ།             -            9.200       9.200  

  བསྤྲོམས།     1,300.000     1,172.082  2,472.082  
 

3.༥.2 ནང་འཁདོ་སྩིན་འགྲུལ།  
ཐོན་ཁད་པར་གྩི་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༧༩༥.༦༡༠ འབད་མྩི་དང་ དངུལ་རང་འཛིན་སྤྲོང་གི་དོན་
ལུ་ གཞུང་གིས་ མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་བཀྲམ་སེལ་དང་ གཞུང་གི་འགན་ལེན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ནང་
འཁོད་སྩིན་འགྲུལ་ལེན་ནི་ཨིན།  
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3.༦ མྩི་མང་བུ་ལནོ་གྩི་བསགས་ཚད།   
3.༦..༡ ཕྩིའྩི་བུ་ལནོ་གྩི་བསགས་ཚད། 
ལག་ཐགོ་ཡོད་མྩི་དང་ འཆར་གཞྩི་བཀདོ་ད་ེཡོད་པའྩི་ ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ འཛནི་གྤྲོལ་གུ་གཞྩི་བརེྟན་ཏ་ེ 
རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་གྩི་བསགས་ཚད་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
178,672.862 གུ་གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། འདི་ཡང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༩༩.༢ ཀྩི་རྩིས་ཨིན་པས། ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་གྩི་བསགས་ཚད་འདི་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའྩི་ གྤྲོག་མེ་ལས་
འགུལ་ (སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ མང་སེ་ཆུ་ ནི་ཀ་ཆུ་ དེ་ལས་ ཁོ་ལོང་ཆུ་) ཚུ་ལུ་ མ་
དངུལ་འཛིན་གྤྲོལ་ཚུ་ལས་བརེྟན་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༦ གི་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད། ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་
བསྤྲོམས་ལས་འམད་བ་ཅིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 146,010.484 (ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་
ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 81.1) གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་བུ་ལོན་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  
32,662.378 (ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 18.1) གྤྲོག་མེ་མེན་པའྩི་བུ་ལོན་
ཨིན།   
3.༦.2 ནང་འཁདོ་བུ་ལནོ་གྩི་བསགས་ཚད། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་གྩི་བསགས་ཚད་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༤༧.༤༣༠ གུ་གནས་ནི་གང་ཚོད་རྩིས་ཡོད། འདི་ཡང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་སྨན་ཁང་ནང་ ལས་གཡོག་པའྩི་
སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གྩི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ལེན་ཡོད་མྩི་ བུ་
ལོན་དེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླཝ་ ༤ པའྩི་ཚེས་ ༡ ལུ་ ལོག་བཏབ་ཚར་ནི་སེ་ཡོད་མྩི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
གལ་སྩིད་ རྩིས་ལོ་འདི་གི་ ཐོན་ཁད་པར་གྩི་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༧༩༥.༦༡༠ སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་
མྩི་བསུབ་ཐབས་ལུ་ ནང་འཁོད་སྩིན་འགྲུལ་ལེན་དགོ་པ་ཅིན་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་གྩི་བསགས་ཚད་འདི་ ཡར་
སེང་འགྤྲོ་འྤྲོང་།  
3.༦..3 བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྤྲོང་།  
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་དོན་ལུ་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སང་གི་ཚོད་རྩིས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༩༠༩.༡༣༢ 
སེ་བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ཐོག་ལས་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་གྩི་ སྩིན་འགྲུལ་ངོ་བོའྩི་སྩིན་ཚབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
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༢,༨༡༠.༤༠༧ དང་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་གྩི་ སྩིན་འགྲུལ་ངོ་བོའྩི་སྩིན་ཚབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩.༩༡༤ གི་
རྩིས་ཨིན། གྤྲོག་མེ་སྩིན་འགྲུལ་གྩི་ཐད་ལུ་ སྩིན་འགྲུལ་ངོ་བོའྩི་སྩིན་ཚབ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡,༣༤༢.༥༩༢ (རྒྱ་གཞུང་) སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་འདི་ འཆར་དངུལ་བརྒྱུད་དེ་སྤྲོད་དགོ་པའྩི་ བུ་ལོན་ངོ་
བོའྩི་སྩིན་ཚབ་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༧.༦ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ཨིན། 
སེད་ཀྩི་སྤྲོད་ཆ་འདི་ ཕྩིའྩི་སྩིན་འགྲུལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༨༣༣.༧༨༠ དང་ ནང་འཁོད་སྩིན་འགྲུལ་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༥༥.༠༣༡ འབདཝ་ད་ བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༠༨༨.༨༡༡ གུ་གནས་ནི་
ཨིན་པས། རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་ལེན་པའྩི་ གྤྲོག་མེ་སྩིན་འགྲུལ་གྩི་སེད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༢༤༣.༧༡༤ 
དང་ བརྒྱ་ཆ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ འཆར་དངུལ་བརྒྱུད་དེ་སྤྲོད་དགོ་པའྩི་ སེད་ཀྩི་སྤྲོད་ཆ་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 
༥༩.༥ གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་གི་ཆ་ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༣.༥ གུ་གནས་ནི་དང་ འྤྲོང་
འབབ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༤.༩ དེ་ཅིག་ཨིན་པས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་གི་ 
བུ་ལོན་གྩི་བསགས་ཚད་འདི་ ཐིག་ཁམ་ ༣.༦ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།   
ཐགི་ཁམ་ ༣.༦ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ག་ི བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྤྲོང་བརྤྲོད་དནོ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ཨང་  སྩིན་འགྲུལ་བྩིན་མྩི་ ང་ོབ།ོ   སདེ།  བསྤྲོམས།  
1  ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།    591.382    242.945    834.327  

2 རྒྱལ་སྩི་གྤྲོགས་རམ་ལས་ཚོགས།     213.383    149.077    362.460  

3  རྒྱལ་སྩི་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ།     74.950       20.906       95.856  

4  རྒྱ་གཞུང་།    503.924      173.511    677.435  

5  ཇའེ་ཀ།     84.176        3.627      87.803  

6  རྒྱ་གཞུང་། 1,342.592   1,243.714   2,586.306  

  ཕྩིའྩི།   2,810.407    1,833.780  4,644.187  
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ཨང་  སྩིན་འགྲུལ་བྩིན་མྩི་ ང་ོབ།ོ   སདེ།  བསྤྲོམས།  
7  རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན།      9.914        4.981      14.895  

8  དངུལ་ཁང་ཚུ། (ཐབས་ལམ་སྔ་གཡར་
དང་མཛོད་དངུལ་ཤགོ་འཛིན་གྩི་སེད།) 

                
-    

     
250.050  

      
250.050  

  ནང་འཁདོ།      9.914      255.031    264.945  

   བསྤྲོམས།   2,820.321    2,088.811   4,909.132  
 

3.༧ ལས་སེའྩི་དཔྱ་བག།ོ 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་དོན་ལུ་ ལས་སེ་དང་འབེལ་བའྩི་དཔྱ་བགོ་ཚུ་ ཐིག་ཁམ་ ༣.༧ པ་ནང་བཀོད་དེ་
ཡོད།  

 
ཐགི་ཁམ་ ༣.༧ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་ ལས་ས་ེདང་འབེལ་བའྩི་དཔྱ་བག་ོཚུ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ལས་ས།ེ རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། བརྒྱ་ཆ། 
མྩི་སའེྩི་ལས་དནོ། 10,215.100 5,720.511 15,935.611 26% 

 གསོ་བ། 2,987.267 2,016.657 5,003.924 8% 
 ཤེས་རྩིག། 7,227.833 3,703.854 10,931.687 18% 
དཔལ་འབྤྲོར་དང་མྩི་མང་ལས་དོན། 4,888.460 15,843.654 20,732.114 34% 
 སོ་ནམ། 2,514.028 2,925.795 5,439.823 9% 
 ས་གཏེར་དང་བཟྤྲོ་བཏོན།   430.087 1,146.910 1,576.997 3% 
 འཁོར་ལམ། 522.172 7,054.118 7,576.290 12% 
 ཁྩིམ་བཟྤྲོ་དང་མྩི་སེ།  654.793 3,429.200 4,083.993 7% 
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ལས་ས།ེ རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། བརྒྱ་ཆ། 
 བརྒྱུད་འབེལ། 639.191 960.262 1,599.453 3% 
 ནུས་ཤུགས། 128.189 327.369 455.558 1% 
ལམ་སྤྲོལ་ལས་དནོ། 797.293 1,499.581 2,296.874 4% 
ཁྩིམས་དང་སྩིག་འཛིན་ལས་དནོ། 1,949.419 714.534 2,663.953 4% 
སྩིར་བཏང་མྩི་མང་ལས་དོན། 8,630.588 5,567.759 14,198.347 23% 
རྒྱལ་ཡོངས་བུ་ལོན་ལས་དནོ། 2,088.811 2,862.161 4,950.972 8% 
སྩིན་ཚབ། 2,088.811 2,820.321 4,909.132 8% 
སྩིན་འགྲུལ།  41.840 41.840 0% 
བསྤྲོམས། 28,569.671 32,208.200 60,777.871 100% 

 
༣.༧.༡ གས་ོབའྩི་ལས་སེ། 
གཞུང་གིས་ གསོ་བའྩི་ལས་སེ་ལུ་ གཙོ་རྩིམ་མཐོ་ཤོས་བཀོད་དེ་ ལོ་བསར་བཞྩིན་དུ་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་
བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨ རེའྩི་རྩིས་ ཟད་འགྤྲོ་བཏངམ་ཨིན། རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ གསོ་བའྩི་ལས་སེ་གིས་ 
༡) གསོ་བའྩི་སྤྲོང་ཞབས་ཏོག་གི་གོ་སྐབས་ འདྲ་མཉམ་དང་ སྤུས་ཚད་ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནི་དང་ ༢) 
ནད་གཞྩི་ངོས་འཛིན་བརྟག་དཔྱད་ཀྩི་ལགོས་གྲུབ་ བཙན་ཐབས་འབད་ནི། ༣) འབུ་ནི་ཡོད་མྩི་དང་མེད་མྩི་ 
ནད་གཞྩི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་བརྟེན་པའྩི་ གནོད་སྤྲོན་དང་ཤི་རེན་ མར་ཕབ་འབད་ནི། ༤) ནང་པའྩི་སྨན་བཅོས་
ཞབས་ཏོག་ བཙན་ཐབས་འབད་ནི། ༥) དེ་ལས་གཞན་གྩི་གས་ལས་ གསོ་བའྩི་གཞྩི་རེྟན་མཁོ་ཆས་ཀྩི་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་ སྩིང་སྩིང་བཟྤྲོ་ནི་དང་ རྒྱ་སེད་འབད་ནི་ཚུ་གི་སྤྲོ་ལས་ གསོ་བའྩི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྤྲོད་ནི་གི་ དམྩིགས་
གཏད་ཡོད།  



39 
 

དམྩིགས་གཏད་འདི་ཚུ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ གསོ་བའྩི་ལས་སེ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥,༠༠༣.༩༢༤ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། དཔྱ་བགོ་འདི་ནང་ ཧཱ་ལུ་ ཉལ་ཁྩི་ ༢༠ 
འབད་མྩི་ སྨན་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གྩི་ རྒྱབ་སྤྲོར་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༡༠༢.༣༣༣ དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་
ལུ་ ད་རེས་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་བསང་ཡོད་མྩི་ ཉལ་ཁྩི་ ༡༥༠ འབད་མྩི་ སྨན་ཁང་། ཉལ་ཁྩི་ ༤༠ 
འབད་མྩི་ རྩི་རང་སྨན་ཁང་། ཉལ་ཁྩི་ ༤༠ འབད་མྩི་ བདེ་བའྩི་ཐང་སྨན་ཁང་། དེ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ 
རྒྱལ་བཙུན་རེ་བཙུན་པདྨ་སེས་མ་དང་ཨ་ལོའྩི་སྨན་ཁང་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འབུ་ནི་ཡོད་མྩི་དང་མེད་མྩི་ནད་གཞྩི་ཚུ་
གི་ གདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠༤.༤༢༧ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། ཉེར་མཁོའྩི་སྨན་
རས་དང་ སྨན་རས་མེན་པའྩི་རྩིགས་ དེ་ལས་ ལག་ཆས་ཚུ་ཉོ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༨༧.༢༤༠ དང་ 
ནད་པའྩི་སེལ་འདྲེན་སྣུམ་འཁོར་ཉོ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༦.༥༠༠ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། གསོ་བའྩི་
ལས་སེ་ནང་ལུ་ ཁད་རྩིག་གོང་འཕེལ་གྩི་རྒྱབ་སྤྲོར་ལུ་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༧༡.༩༡༢ 
དང་ མྩི་སེར་ཚུ་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཀྩི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ ནང་པའྩི་སྨན་བཅོས་གོང་འཕེལ་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༤.༢༠༩ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།       
འབྲུག་རྒྱལ་བཞྩི་པ་དཔལ་མྩི་དབང་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ འབྲུག་ལུ་ ཉེར་མཁོའྩི་སྨན་དང་
སྨན་ཁབ་ཚུ་ རང་མགོ་རང་འདྲྤྲོངས་བཟྤྲོ་ནི་གི་ དགོངས་བཞེད་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གསོ་བའྩི་བྤྲོ་གཏད་མ་
དངུལ་ནང་ མ་རའྩི་དམྩིགས་གཏད་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༣.༠༠༠ ཡོད་དགོ་མྩི་འདི་ མཐར་འཁྤྲོལ་
འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༠༠.༠༠ ཞལ་འདེབས་སེ་ མ་དངུལ་འདི་ནང་བཙུགས་ནི་སེ་ 
དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།   
གལ་ཆེ་བའྩི་དམྩིགས་གཏད་གཞན་མྩི་འདི་ གྤྲོང་གཡུས་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སེལ་དང་ ཆུའྩི་རྐ་འགོ་སྲུང་སྤྲོབ་ཀྩི་སྤྲོ་
ལས་ རྤྲོང་ཁག་དང་རེད་འྤྲོག་ཚུ་ནང་ ཉེན་སྲུང་དང་གཙང་སྦྲ་ལྡན་པའྩི་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སེལ་འབད་ནི་དེ་ཨིན། 
འདི་གི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༥༨.༤༣༩ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། 
གསོ་བའྩི་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་བསྤྲོམས་ཀྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༡༩༠.༢༨༡ འབད་མྩི་དེ་ རྤྲོང་
ཁག་དང་རེད་འྤྲོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  
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ཐགི་ཁམ་ ༣.༨ པ་: གས་ོབའྩི་ལས་སེ་གི་ ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ་གྩི་མྩིང་། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

1 
མྩི་སྤྲོབས་བདག་སྤྲོང་དང་
འཛིན་སྤྲོང་ལེགས་བསྒྱུར་
འབད་ནི། 

དྲུང་འཚོ་དང་ ནད་གཡོགཔ་ 
འཕྲུལ་རྩིག་པ་ཚུ་གི་ དུས་
རྩིང་སྤྲོང་བརྡར་(གསརཔ་)  

12.578 འབྲུག་གཞུང་། 

དྲུང་འཚོ་དང་ ནད་གཡོགཔ་ 
འཕྲུལ་རྩིག་པ་ཚུ་གི་ དུས་
རྩིང་སྤྲོང་བརྡར་འཕྤྲོ་མཐུད། 

38.581 
འབྲུག་གཞུང་། 

2 

བཀོད་ཁབ་དང་ལག་ལེན་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་
སངས་དང་དོན་སྨྩིན་གྩི་སྤྲོ་
ལས་སྤྲོད་ནི།  

ནད་པའཔ་སེལ་འདྲེན་སྣུམ་
འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ། 16.500 

འབྲུག་གཞུང་། 

3 

འདྲ་མཉམ་དང སྤུས་ཚད་
ཅན་གྩི་ གསོ་བའྩི་ནད་
འཇོམས་དང་ ན་ཟུག་མར་
ཕབ་ཀྩི་ཞབས་ཏོག་གི་ གོ་
སྐབས་ལེགས་བསྒྱུར། 

ཁད་རྩིག་ཞབས་ཏོག། 11.100 འབྲུག་གཞུང་། 

4 
འབུ་ནི་ཡོད་པའྩི་ནད་གཞྩི་
ལུ་བརྟེན་པའྩི་ ཤི་རེན་དང་
གནོད་སྤྲོན་མར་ཕབ་འབད་

འབུ་ནི་ཡོད་པའྩི་ནད་གཞྩི། 9.732 
འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་
ཨ་ལོའྩི་གྤྲོ་བུར་མ་

དངུལ། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ་གྩི་མྩིང་། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

ནི།  15.720 རྒྱལ་སྩི་མ་དངུལ། 

5 

འབུ་མེད་པའྩི་ནད་གཞྩི་ལུ་
བརྟེན་པའྩི་ ཤི་རེན་དང་
གནོད་སྤྲོན་མར་ཕབ་དང་ 
ཨའྩི་དང་ཨ་ལོའྩི་འཕྤྲོད་
བསེན་ལེགས་བསྒྱུར།  

འབུ་ནི་མེད་པའྩི་ནད་གཞྩི། 

11.940 
འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་
ཨ་ལོའྩི་གྤྲོ་བུར་མ་

དངུལ། 

12.531 འཛམ་གྩིང་གསོ་བའྩི་
ཚོགས་པ། 

7.417 འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་
མྩི་རྤྲོབས་མ་དངུལ། 

6 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནང་པའྩི་
སྨན་བཅོས་བཙན་ཐབས།  

དྲུང་འཚོ་དང་སྨན་པ་ཚུ་གི་ 
ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་དང་ 
འཕྲུལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་མཁོ་
སྒྲུབ།  

8.081 

འབྲུག་གཞུང་། 

7 

གསོ་བའྩི་མཐུན་རེན་ཡོད་
མྩི་ཚུ་ནང་ སྨན་བཅོས་ཀྩི་
ལག་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་བཏུབ་པའྩི་གནས་
ཚད་ལེགས་བསྒྱུར།  

སྨན་བཅོས་ལག་ཆ་ཚུ་གི་ 
ཡན་ལག་ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ།  10.000 

འབྲུག་གཞུང་། 

8 
སྨན་རྩིགས་མཁོ་སྤྲོད་འཛིན་
སྤྲོང་གི་ སྤུས་ཚད་དང་
འཇོན་སབས་ལེགས་བསྒྱུར།  

སྨན་བཅོས་ལག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ། 90.000 
འབྲུག་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ་གྩི་མྩིང་། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

9 
གསོ་བའྩི་གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་
དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ བཙན་
ཐབས་དང་རྒྱ་སེད  

ཧཱ་ལུ་ ཉལ་ཁྩི་ ༢༠ འབད་
མྩི་ རྤྲོང་ཁག་སྨན་ཁང་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  

55.416 
འབྲུག་གཞུང་། 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ ཉལ་ཁྩི་ 
༡༥༠ འབད་མྩི་ དབུས་
ཕྤྲོགས་ལུང་ཕྤྲོགས་གཙོ་བསེན་
སྨན་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

339.081 རྒྱ་གཞུང་། 

རྩི་རང་ལུ་ ཉལ་ཁྩི་ ༤༠ 
འབད་མྩི་ རྤྲོང་ཁག་སྨན་ཁང་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

126.255 
རྒྱ་གཞུང་། 

བསམ་ལྗྤྲོངས་བདེ་བའྩི་ཐང་ལུ་ 
ཉལ་ཁྩི་ ༤༠ འབད་མྩི་ 
རྤྲོང་ཁག་སྨན་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

50.000 
རྒྱ་གཞུང་། 

ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ཉལ་ཁྩི་ ༡༥༠ 
འབད་མྩི་ རྒྱལ་བཙུན་རེ་
བཙུན་པདྨ་སེས་མ་དང་ཨ་
ལོའྩི་སྨན་ཁང་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

507.888 

རྒྱ་གཞུང་། 

10 
གཞུང་ལས་མྩི་སེར་ལུ་ཟེར་
མྩི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ འཇོན་
སངས་དང་དོན་སྨྩིན་ཡར་

སེ་ལྡན་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་
གི་དོན་ལུ་ སྨན་བཅོས་ལག་
ཆས་མཁོ་སྒྲུབ།  

8.000 
འབྲུག་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ་གྩི་མྩིང་། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

དྲག།  སྨན་རས་མེན་པའྩི་རྩིགས་
མཁོ་སྒྲུབ། 63.000 འབྲུག་གཞུང་། 

སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་འདི་ 
རེན་ངན་བསར་གསོ་ཁང་ལུ་
གོང་འཕེལ།  

5.000 
འབྲུག་གཞུང་། 

སེ་ལྡན་སྨན་བཅོས་དང་མཁོ་
སྒྲུབ་ལས་ཕན།  20.000 འབྲུག་གཞུང་། 

འཇིགས་མེད་རྡྤྲོ་རེ་དབང་ཕྱུག་
གཙོ་བསེན་སྨན་ཁང་ནང་ 
ལས་ཚན་ཁང་འཐེབ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  

40.000 

འབྲུག་གཞུང་། 

11 

མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་
དང་མཐུན་སྩིག་ཅན་དང་ 
ཡུན་ཐུབ་ཅན་གྩི་ གཞྩི་
རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ། 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་བའྩི་ཚན་
རྩིག་གཙུག་ལག་སྤྲོབ་སེ་གི་ 
ཡིག་ཚང་སྩིང་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། 

24.948 
རྒྱ་གཞུང་། 

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་བའྩི་ཚན་
རྩིག་གཙུག་ལག་སྤྲོབ་སེ་གི་ 
མཐོ་རྩིམ་སྤྲོབ་སྤྲོང་པའྩི་སྤྲོད་
ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

3.000 

རྒྱ་གཞུང་། 
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ར་གཞུང་གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༩.༨༧༧ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རྩིག་ཚོགས་སེ་དང་གཅིག་
ཁར་ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  
ཐགི་ཁམ་ ༣.༩ པ་: ཤེས་རྩིག་ལས་ས་ེག་ི ལས་དནོ་གཙ་ོབོ་ཚུ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

1 

ཆེ་རྩིམ་ཤེས་ཡོན་
གྩི་གོ་སྐབས་དང་
ཡུན་བརྟན་གོང་
འཕེལ།  

མཐོ་རྩིམ་ཤེས་ཡོན་ལུ་ སྤྲོབ་ཕྲུག་
པའྩི་ཤེས་ཡོན་སྩིན་འགྲུལ། 79.620 རྒྱ་གཞུང་། 

མཐོ་རྩིམ་/ལམ་སལ་/གསོ་རྩིག་
སྤྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྤྲོབ་གཉེར་
གྤྲོགས་རམ་ལས་རྩིམ།  

337.547 འབྲུག་གཞུང་། 

སྤྲོབ་གྲྭ་དབུས་མ་ཚུ་གི་ བཟྤྲོ་
བསྐྲུན་དང་གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་
འཕེལ།  

761.777 རྒྱ་གཞུང་། 

སྤྲོབ་གྲྭ་དབུས་མ་ཚུ་གི་ བཟྤྲོ་
བསྐྲུན་དང་གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་
འཕེལ།  

373.323 འབྲུག་གཞུང་། 

བསམ་ལྗྤྲོངས་མར་ཚ་ལ་གཞྩི་རྩིམ་
སྤྲོབ་གྲྭ་/འབྩིང་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་དང་ 
བསམ་རེ་ནོར་བུ་སང་འབྩིང་རྩིམ་
སྤྲོབ་གྲྭ་  དེ་ལས་ དགེ་ལེགས་
ཕུག་འབྩིང་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ དང་ 
ཐིམ་ཕུག་མུ་ཏིག་ཐང་སྤྲོབ་གྲྭ་ཆེ་བ། 

246.104 རྒྱ་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 
རྩི་རང་སྤྲོད་འབྩིང་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ཚུ་
ནང་གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་
འཕེལ།   

2 

ཤེས་ཡོན་གྩི་གོ་
སྐབས་དང་ཡུན་
བརྟན་ལེགས་
བསྒྱུར། 

འཐུང་ཆུ་དང་ གཙང་སར་ 
འཕྤྲོད་བསེན་ལྡན་པའྩི་ ཨ་ལོའྩི་
སྔ་གོང་སྤྲོང་བཞག་དང་གོང་
འཕེལ་ལྟེ་བ་ ༤༥ གཞྩི་
བཙུགས།  

47.600 འཛམ་སྩིའྩི་ཨ་ལོའྩི་མ་དངུལ། 

3 

ཤེས་ཡོན་གྩི་
འབེལ་དོན་དང་
སྤུས་ཚད་ལེགས་
བསྒྱུར།  

ས་རྤྲོ་དང་བསམ་རེ་ཤེས་རྩིག་མཐོ་
རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སྤྲོབ་དཔོན་
སྤྲོང་བརྡར།  

46.922 
འབྲུག་གཞུང་། 

སྤྲོབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཁད་རྩིག་གོང་
འཕེལ།  107.640 འབྲུག་གཞུང་། 

རྒྱལ་སྩིའྩི་སྤྲོབ་ཕྲུག་གི་དབེ་ཞྩིབ་
ལས་རྩིམ། 30.000 འབྲུག་གཞུང་། 

ཀམ་པིའུ་ཊར་གི་སྤྲོབ་ཁང་གཞྩི་
བཙུགས་དང་བཁོ་སྤྲོད།  10.000 འབྲུག་གཞུང་། 

4 
གཙོ་རྩིམ་ཤེས་
ཡོན་གྩི་ འབེལ་
དོན་དང་སྤུས་ཚད་

རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྤྲོབ་སེའྩི་
དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་གུ་
གཞྩི་བརྟེན་པའྩི་ འཛིན་སྤྲོང་རྩིམ་
ལུགས་དང་ འབེལ་མཐུན་ཅན་

8.703 རྒྱ་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 
ཡར་དྲག།  གྩི་མཉེན་ཆས་གོང་འཕེལ།  

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཟྤྲོ་རྩིག་
མཐོ་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ ཞྩི་བ་དང་
གྤྲོག་མེ་ སྣུམ་འཁོར་ དེ་ལས་
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་གང་ བརྟག་
དཔྱད་ཁང་གི་ལག་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ།   

7.000 འབྲུག་གཞུང་། 

5 

གཙོ་རྩིམ་སྤྲོབ་
གྲྭའྩི་ཤེས་ཡོན་གྩི་
གོ་སྐབས་ཡར་
དྲག།  

ཤེས་རབ་རེ་མཐོ་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ 
སྤྲོབ་སྤྲོན་ཁང་ཚན་དང་ བརྡ་
བརྒྱུད་ དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་
གནས་སངས་སྤྲོབ་སྤྲོང་གི་ 
བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་ 
ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ།  

48.824 

རྒྱ་གཞུང་། 

ཤེས་རབ་རེ་ལུ་ མྩི་གངས་ ༡༥༠ 
ཤོང་བའྩི་ཉལ་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  59.070 རྒྱ་གཞུང་། 

ཤེས་རབ་རེ་ལུ་ ལས་གཡོག་པའྩི་
སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་ ས་
ཁོངས་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ ད་
ཡོད་སྩིང་ཁྩིམ་གྩི་སྩིག་བཀོད་གཞྩི་
བསྒྱུར།  

54.740 

རྒྱ་གཞུང་། 

ཤེས་རབ་རེ་ལུ་ ཉལ་ཁང་གི་ནང་
ཆས་བཙུགས་ནི།  20.000 རྒྱ་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 
སག་རེ་ལུ་ རང་སོའྩི་ཟད་འགྤྲོ་
ཐོག་གི་སྤྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
མྩི་གངས་ ༤༨ ཤོང་བའྩི་སྤྲོད་
ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། (ཁང་ཚན་༤) 

30.000 

རྒྱ་གཞུང་། 

ལོད་པའྩི་ས་ རང་བཞྩིན་སར་
འབྱུང་མཐོ་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ 
ཚན་རྩིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ 
སྤྲོབ་སྤྲོན་ཁང་ཚན་ དེ་ལས་ 
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་གི་བརྟག་
དཔྱད་ཁང་ ལེགས་སར་ཁང་
བཅས་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

99.608 

རྒྱ་གཞུང་། 

བསམ་རེ་ཤེས་རྩིག་མཐོ་རྩིམ་སྤྲོབ་
གྲྭ་ནང་ བུམྤྲོ་ཚུ་གི་སྤྲོད་ཁང་དང་ 
ཚད་རྩིག་སྤྲོབ་ཚན་ཁང་ ལྟད་མྤྲོ་
སྤྲོན་ཁང་ཚུ་ སྩིག་བཀོད་གཞྩི་
བསྒྱུར།  

16.000 འབྲུག་གཞུང་། 

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཟྤྲོ་རྩིག་
མཐོ་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ སྤྲོབ་སྤྲོན་
ཁང་ཚན་དང་ བརྟག་དཔྱད་ཁང་ 
དེང་དུས་ཀྩི་སྤྲོབ་སྤྲོན་རྒྱབ་སྤྲོར་གྩི་
ཡིག་ཚང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

18.620 རྒྱ་གཞུང་། 

རྒྱལ་པོའྩི་ཞྩིང་མཐོ་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ 56.682 འབྲུག་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 
ནང་ སྤྲོབ་ཕྲུག་འཐེབ་ ༩༦ 
ཤོང་བའྩི་ བཟང་ཁང་དང་ཉལ་
ཁང་དང་ ལས་གཡོག་པའྩི་སྤྲོད་
ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  
ཡོན་ཕུ་ལ་མཐོ་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ 
ཉལ་ཁང་དང་རྭ་བ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  20.216 འབྲུག་གཞུང་། 

6 

མཐོ་རྩིམ་གོང་མ་
མཱསི་ཊརཤི་དང་ 
པོསིཊ་གེརེ་ཇུའེཊ་ 
དེ་ལས་ ཌི་པོལ་
མ་གི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་
གི་འབེལ་དོན་དང་
སྤུས་ཚད་ ངེས་
གཏན་བཟྤྲོ་ནི།  

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྤྲོང་སེལ་ཁང་
ནང་ ཚོང་རྩིག་བདག་སྤྲོང་གི་
མཱསི་ཊརསི་ ལག་ལེན།  

12.760 
འབྲུག་གཞུང་། 

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྤྲོང་སེལ་ཁང་
ནང་ཆོས་ཚན་མཉེན་ཆས་གོང་
འཕེལ།  

11.000 ཨའསི་ཨེའེཌི། 

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྤྲོང་སེལ་ཁང་
གི་ སྤྲོབ་དཔོན་ཚུ་གི་ པི་ཨེཆ་ཌི་
གི་ ཤེས་ཚད་ལས་རྩིམ།  

5.260 ཨའསི་ཨེའེཌི། 

7 ཁྤྲོམ་སེ་ཤེས་རྩིག། 

བྱུང་གཞྩི་ནང་གཞྩི་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་
ནང་ སྤྲོབ་ཚན་ཁང་མྩིག་ ༨ 
འབད་མྩི་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བདག་
སྤྲོང་ལས་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

12.000 

འབྲུག་གཞུང་། 

བྤྲོ་གསལ་གྩིང་འབྩིང་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་
ནང་ སྤྲོབ་ཚན་ཁང་མྩིག་ ༡༢ 

15.720 འབྲུག་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 
བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  
བདེ་ཆེན་ཆོས་གྩིང་སྤྲོབ་གྲྭ་ཆེ་བ་
ནང་ སྤྲོབ་སྤྲོན་ཁང་ཚན་དང་ 
ལས་གཡོག་པའྩི་ཁང་མྩིག་ རེད་
ཐང་བཅས་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

15.880 

འབྲུག་གཞུང་། 

8 

འབྲུག་གི་ཆོས་
རྒྱུགས་དང་དབེ་
ཞྩིབ་རྩིམ་ལུགས་
ཀྩི་ གནས་ཚད་
དང་ འཇོན་ཚད་ 
ཡིད་ཆེས་བཅས་
ཡར་དྲག།  

ཆོས་རྒྱུགས་གནས་ཚད་ ༤ གི་
དོན་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་གོང་འཕེལ་
སྤྲོང་བརྡར་ - འབྲུག་འབྩིང་
རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭའྩི་ཆོས་རྒྱུགས་ལག་
ཁེར།  

7.500 

འབྲུག་གཞུང་། 

9 

ཤེས་ཡོན་ཐོན་
འབས་ལེགས་
ཤོམ་ཡོད་པའྩི་ ན་
ལོན་ཤེས་ཡོན་དང་ 
གཞྩི་རྩིམ་སྤྲོབ་
གྲྭར་འཛུལ་
ཞུགས་ཡར་དྲག།  

དགའ་གསལ་ལོ་སྤྲོབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ནང་ 
སྩིག་བཀོད་འཐེབ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་
ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ།  

48.130 རྒྱ་གཞུང་། 

བཀང་ལུང་འཇམ་དཔལ་གྩིང་སྤྲོབ་
གྲྭ་ཆེ་བ་ནང་ ཉལ་ཁྩི་ ༩༦ 
འབད་མྩི་ཉལ་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

17.060 
འབྲུག་གཞུང་། 

སྩི་མཁར་སྤྲོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ 
ཉལ་ཁྩི་ ༦༤ འབད་མྩི་ཉལ་ཁང་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

16.900 
འབྲུག་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 
སྤུ་ན་ཁ་དཀར་སྩི་ས་འབྩིང་རྩིམ་
སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ མཐུན་རེན་འཐེབ་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་ས་ཁོངས་གོང་
འཕེལ།  

18.008 རྒྱ་གཞུང་། 

མཁར་གཞྩི་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ 
སྤྲོབ་སྤྲོན་ཁང་མྩིག་ ༦ འབད་མྩི་ 
ཁང་ཚན་ ༢ བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

13.210 འབྲུག་གཞུང་། 

 
༣.༧.༣་རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐནོ་སེད་ལས་སེ། 
རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སེད་ལས་སེ་གིས་ བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ གོང་
འཕེལ་བཏང་བ་གིས་མ་ཚད་ རང་བཞྩིན་ཐོགས་ཁུངས་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་འཛིན་སྤྲོང་དང་ ཉམས་སྲུང་ཚུ་ 
ངེས་གཏན་བཟྤྲོཝ་ཨིན།  
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ སོ་ནམ་ལས་སེ་གིས་ ༡) འབྲུ་སྣ་གི་ རང་མགོ་རང་འདྲྤྲོངས་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ 
ས་ཞྩིང་གི་ལོ་ཐོག་ཡར་སེང་དང་ ༢) སོ་ནམ་དང་འབེལ་བའྩི་ གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
བཏུབ་པའྩི་གནས་ཚད་ཁར་ ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནི། ༣) བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་ ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་དང་ ༤) རང་བཞྩིན་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་འཛིན་སྤྲོང་དང་ཉམས་སྲུང་ གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་བཅས་ཀྩི་ དམྩིགས་གཏད་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལས་ དཔྱ་བགོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,439.823 
བཞག་ཡོད་མྩི་འདི་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ཨིན།   
ཁོང་གི་ལས་དོན་གཙོ་ཚུ་ནང་ ཞྩིང་ཆུའྩི་ཡུར་བ་གོང་འཕེལ་དང་ལེགས་བཅོས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
342.440) དང་ ཞྩིང་ལམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་བསར་བཅོས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 814.848) དེ་ལས་ 
རྤྲོང་ཁག་དང་རེད་འྤྲོག་ཚུ་ནང་ ཞྩིང་པའྩི་དོན་གྩི་ཚོང་ཁང་གཞྩི་བཙུགས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 56.450) ཚུ་
ཚུད་དེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 23.470 འབད་མྩི་ཅིག་ འབྲུག་བཟའ་སྤྲོད་ལས་འཛིན་གྩིས་ 
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གནས་གོང་མཐུད་འབེལ་གོང་འཕེལ་དང་ ཚོང་བསགས་ཀྩི་དོན་ལུ་དང་ ཚོང་འབེལ་ཞྩིང་ལཱ་གསར་བཏོད་དང་ 
ས་ཞྩིང་བསར་གསོའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 104.218 དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། སོ་ནམ་པའྩི་སེ་ཚན་
/མཉམ་ལས་ཚོགས་པ་དང་ ཁེ་ལཱ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་ཚུ་གི་ གཞྩི་བཙུགས་དང་སྤྲོང་བརྡར་ལུ་ཡང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 19.552 བཞག་སེ་ཡོད།  
གཞུང་གིས་ རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སེད་ལས་སེ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལུ་ ཞྩིབ་འཚོལ་གྩི་གནད་དོན་
དང་འབེལ་ཏེ་ ནན་ཏན་ཐོག་ལས་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལས་ རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་
སེད་ལས་སེ་གི་ ཞྩིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་ཚུ་གི་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༣༣༦.༠༧༩ བཞག་སེ་ཡོད།    
སྤྲོ་ནོར་ལས་རྩིམ་འྤྲོག་ལུ་ བསམ་རང་ལུ་ ཆིག་བསྩིལ་སྤྲོ་ནོར་གསོ་སྤྲོང་ཁང་དང་ ཧཱ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཡག་
གསོ་སྤྲོང་ཁང་ མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་ སྤྲོ་ནོར་ཉེར་ཆས་རྒྱབ་སྤྲོར་ལས་རྩིམ་དང་ སྤྲོ་ནོར་སྨན་རྩིགས་དང་ལག་
ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 253.075 དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ ར་
ཁྩིམས་ཆེན་མྤྲོ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནགས་ཚལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ གི་ཁབ་ཚན་འྤྲོག་ལུ་ བཞག་ནི་གི་
དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་ སྲུང་སྤྲོབ་ས་ཁོངས་ ༡༠ གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྤྲོང་འཐབ་ནི་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 240.934 བཞག་སེ་ཡོད།   
འབྲུག་གི་ར་ཁྩིམས་ཆེན་མྤྲོ་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ནགས་ཚལ་གྩི་ཁབ་
ཚད་འྤྲོག་ལུ་ བཞག་ནི་གི་བརྤྲོན་ཤུགས་དང་འབེལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་དང་སང་སྤྲོབ་ས་ཁོངས་ ༡༠ གི་
གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྤྲོང་གི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 240.934 བཞག་སེ་ཡོད།   
ནགས་ཚལ་གྩི་ལས་རྩིམ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 102.930 རང་བཞྩིན་ཐོན་སེད་དང་སེ་ལྡན་རྩིགས་སྣ་
ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་འཛིན་སྤྲོང་དང་ ཉམས་སྲུང་གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལུ་བཞག་སེ་ཡོད་པའྩི་ཁར་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 37.450 འབད་མྩི་ཅིག་ ནགས་ཚལ་འཛུགས་སྤྲོང་དང་བསར་འཛུགས་ དེ་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 68.719 རྒྱལ་ཡོངས་སེ་ལྡན་རྩིགས་སྣ་ལྟེ་བའྩི་དོན་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  
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བསམ་གྲུབ་ལྗྤྲོངས་མཁར་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གྩིང་ལུ་ སེ་ལྡན་སྲུང་སྤྲོབ་ཡིག་ཚང་དང་ བཀྲྩིས་སང་ལུ་ འབྲུག་
སོ་ནམ་དང་བཟའ་ཆས་ཁྩིམས་དོན་དབང་འཛིན་གྩི་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ ངང་ལམ་ལུ་ རངམ་བདུག་ནི་གི་
མཐུན་རེན་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 15.500 དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  

རྩི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ རང་བཞྩིན་རེན་ངན་ཚུ་གིས་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་རེན་
འབྱུང་མྩི་འདི་ ང་བཅས་རའྩི་གྤྲོང་གཡུས་མྩི་སེ་ཚུ་ལུ་ ཚ་གང་ཅན་གྩི་གཞྩི་ཅིག་སེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། སོ་ནམ་ཞྩིང་པ་
ཚུ་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའྩི་གནོད་རེན་ཚུ་ རྒུད་གསོ་འབད་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་ ལོ་ཐོག་དང་སྤྲོ་ནོར་ཉེན་བཅོས་
ལས་འཆར་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་ནི་གི་སྐྤྲོར་ལས་ ཞྩིབ་འཇུག་མཛད་ཅི། དེ་འབདཝ་ད་ རྩིམ་སྤྲོད་འཐུས་
དངུལ་ལུ་གཞྩི་བརེྟན་པའྩི་ ཉེན་བཅོལ་འདི་ མྩི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཟད་འགྤྲོ་ལྩི་དྲགས་འྤྲོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་ ལོ་ཐོག་དང་སྤྲོ་ནོར་ཉམས་སྲུང་གི་ བསན་རའྩི་མ་དངུལ་ཅིག་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ གཞྩི་བཙུགས་
གནང་ནི་ཨིན། འགྩིག་ཆ་འདི་གི་ཐགོ་ལས་ ལོ་ཐོག་དང་སྤྲོ་ནོར་ལུ་ གནོད་རེན་འབྱུངམ་ད་ རྩིམ་སྤྲོད་འཐུས་
དངུལ་སྤྲོད་མ་དགོ་པར་ མ་དངུལ་གྩི་སེད་ཀྩི་འབབ་ཁུངས་ནང་ལས་ རྒུད་འཐུས་ཚུ་སྤྲོད་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་
མའྩི་གསར་བཏོད་ལས་རྩིམ་གྩིས་ སོ་ནམ་ཐོན་སེད་ལུ་ ཡུན་ཐུབ་ཅན་གྩི་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་དང་ ཚོད་དཔག་
ཚུགས་པའྩི་ འབབ་ཁུངས་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་ཚུགས་པའྩི་རེ་བ་ཡོད།   
ཐགི་ཁམ་ ༣.༡༠ པ་: རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐནོ་སདེ་ལས་སེ་ག་ི ལས་དནོ་གཙ་ོབོ་ཚུ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

1 
ས་ཞྩིང་ལས་ལ་ོཐོག་ཐོན་སེད་ཡར་སེང་
དང་ འབྲུ་སྣ་གི་ རང་མགོ་རང་འདྲྤྲོངས་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི།  

ཕུན་ཚོགས་ཐང་དང་ ཉི་ཅུ་ལ། ཀ་
ན། བདེ་ཆེན་ཕུ། རྟེན་འབེལ་ཐང་། 
བཀྲྩིས་གཡང་རེ། སག་མྤྲོ་ཆུ། 
གཞལམ་སང་བཅས་ནང་ ཚོང་
འབེལ་ཞྩིང་ལཱ་གསར་བཏོད།  

48.660 འབྲུག་གཞུང་། 

ལོད་པའྩི་ས་འཆི་མེད་སང་ལུ་ ས་ 12.459 འབྲུག་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

ཆ་ལག་ལེན།  
ས་རྤྲོ་སོན་རྩིགས་ལྟེ་བ་ལུ་རྒྱབ་སྤྲོར།  43.099 འབྲུག་གཞུང་། 

2 
ཟས་བཅུད་དང་འབབ་ཁུངས་ཡར་དྲག་གི་
དོན་ལས་ ས་ཞྩིང་དང་ཤིང་ཐོག་ཐནོ་སེད་
ཡར་སེང་འབད་ནི།  

གནམ་དགུན་གྩི་ཨ་ེམ་དང་ མ་ེཏོག་
ཀོ་པི་ སནམ་ཅུང་བཅས་ ཚོང་
བསྒྱུར་འབད་ནི།  

15.000 
འབྲུག་གཞུང་། 

གཅིག་སྩིལ་ཅན་གྩི་ཤིང་ཐོག་གོང་
འཕེལ་ལས་འགུལ།  4.164 འབྲུག་གཞུང་། 

3 
སོ་ནམ་གྩི་གཞྩི་རྟེན་མཁ་ོཆས་ཚུ་ ལག་
ལེན་བཏུབ་པའྩི་གནས་ཚད་ཁར་ལགེས་
བསྒྱུར་འབད་ནི།  

ཞྩིང་ཆུའྩི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ རྒྱ་ཆེ་
བའྩི་ཉམས་གསོ། 27.000 འབྲུག་གཞུང་། 

ཆུ་ཁ་དང་དར་དཀར་ན། ཧཱ། 
བསམ་རེ། ཀྲྤྲོང་གསར། དབང་
འདུས་བཅས་ནང་ ཞྩིང་ཆུའྩི་ཡུར་
བ་བསར་བཅསོ།  

66.671 རྒྱལ་སྩི་གྤྲོགས་
རམ་ལས་ཚོགས། 

ཡུན་ཐུབ་དང་འཇོན་སབས་ཅན་
འབད་ལག་ལེན་བཏུབ་པའྩི་ 
ཞྩིངཆུ་གོང་འཕེལ།  

21.200 
རྒྱལ་སྩི་སོ་ནམ་
གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ། 

བསམ་རེ་རྟ་ལྡྩིང་རདེ་འྤྲོག་ནང་ 
ཤེས་རབ་གྩིང་-བུ་ཀ་ག་ིཞྩིང་ལམ་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

44.935 རྒྱལ་སྩི་གྤྲོགས་
རམ་ལས་ཚོགས། 

གཞལམ་སང་ལུ་ གྤྲོང་གཡུས་ཀྩི་
དབུལ་ཕོངས་ཅན་ཚུ་གི་ འཚོ་བ་
ལེགས་བསྒྱུར་ལུ་རྒྱབ་སྤྲོར།  

13.292 ཧེལ་བེ་ཊཱསི། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

4 བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི།  

སྤྲོ་ནོར་ལས་འགུལ། 76.300 འབྲུག་གཞུང་། 
5 སྤྲོ་ནོར་རྩིགས་ལགེས་བསྒྱུར་གོང་འཕེལ་

གཏང་ནི།  

6 

གནམ་གཤསི་ཀྩི་འགྱུར་བ་མར་ཕབ་དང་ 
དེ་བཟུམ་མའྩི་འགྱུར་བ་ལུ་བདེ་སྩིག་གི་
དོན་ལས་ སར་འབྱུང་ཅན་གྩི་སྤྲོ་ནོར་
འཚོ་སྤྲོང་ག་ིལམ་ལུགས་གོང་འཕེལ།  

སྤྲོ་ནོར་གྩི་ཅ་དངསོ་རྒྱབ་སྤྲོར་ལས་
རྩིམ། (སྤྲོ་ནོར་འཚོ་སྤྲོང་/བ་འཚོ་
སྤྲོང་/ར་དང་ཆག་/ ཉ་འཚོ་སྤྲོང་
/ལུག་འཚོ་སྤྲོང་།) 

96.415 རྒྱ་གཞུང་། 

7 བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

བརའྤྲོན་སུའྩིསི་དང་ར་འཚ་ོསྤྲོང་
ཡར་སེང་། 35.000 རྒྱ་གཞུང་། 

8 ཐོན་ཀྩི་འཇོན་ཚད་དང་ སྤྲོ་ནོར་ཞབས་
ཏོག་སྤྲོད་ན་ིཡར་དྲག་གཏང་ནི།  

རྒྱལ་ཡོངས་སྤྲོ་ནརོ་འཕྤྲོད་བསེན་ 
བཟྤྲོ་བསྐྲུན་འཕྤྲོ་མཐུད།  11.000 རྒྱ་གཞུང་། 

ཧཱ་ ཅ་ན་ཕུ་ལུ་ གཅིག་སྩིལ་ཅན་
གྩི་གཡག་འཚོ་སྤྲོང་ཁང་གཞྩི་
བཙུགས། འཕྤྲོ་མཐུད།  

2.800 
མཐའ་འཁོར་
ཉེན་སྲུང་བྤྲོ་

གཏད་མ་དངུལ། 
སྤྲོ་ནོར་གྩི་སྨན་དང་སྨན་ཁབ་ ལག་
ཆ་བཅས་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཀྲམ་
སེལ།  

31.560 འབྲུག་གཞུང་། 

9 

གདམ་ཁ་ཅན་གྩི་ཆུ་འཛིན་ས་ཁངོས་ཚུ་
ནང་ དོན་སྨྩིན་ཅན་གྩི་ཆུའྩི་འཛིན་སྤྲོང་
གོང་འཕེལ་ཐོག་ལས་ ཆུའྩི་ཉེན་སྲུང་དང་ 
སེ་ལྡན་རྩིམ་ལུགས་ ངསེ་གཏན་བཟྤྲོ་ནི།  

ཧྩི་མ་ལ་ཡའྩི་ས་ཁོངས་ནང་ ནགས་
ཚལ་མེདཔ་བཟྤྲོ་ནི་དང་ མེདཔ་
ཐལ་མྩི་ལས་ཐོན་པའྩི་ བཙོག་རླུང་
མར་ཕབ་་ལུ་ག་འགྩིག།  

102.930 འཛམ་གྩིང་
དངུལ་ཁང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

10 ཞབས་སྤྲོད་ནི་ཡར་དྲག་དང་ བརྡ་དནོ་
འཛིན་སྤྲོང་འབད་ནི།  

ཧཱ་ སྩི་རེད་འྤྲོག་ ཅུམ་པ་ལུ་ སྲུང་
སྤྲོབ་གྩིང་གའྩི་ཡིག་ཚང་ལྟ་ེབ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན་ འཕྤྲོ་མཐུད།  

5.000 
མཐའ་འཁོར་
ཉེན་སྲུང་བྤྲོ་

གཏད་མ་དངུལ། 

11 རྒྱལ་ཡོངས་སེ་ལྡན་ཉེན་སྤྲོབ་དང་ སེ་ལྡན་
ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།  

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གྩིང་ལུ་ སེ་ལྡན་
ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ 
འཕྤྲོ་མཐུད།  

7.000 རྒྱ་གཞུང་། 

ངང་ལམ་ལུ་ རངམ་བདུག་ནི་ག་ི
མཐུན་རེན་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  4.000 རྒྱ་གཞུང་། 

12 
བཀོད་ཁབ་དང་ལག་ལེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ 
དོན་སྨྩིན་དང་འཇོན་སངས་ཅན་འབད་སྤྲོད་
ནི།  

བཀྲྩིས་སང་ལུ་ འབྲུག་ས་ོནམ་དང་
བཟའ་ཆས་ཁྩིམས་དོན་དབང་འཛིན་
གྩི་ཡིག་ཚང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ འཕྤྲོ་
མཐུད།  

4.500 

འབྲུག་གཞུང་། 

13 རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སདེ་ཀྩི་ཚོང་
ལམ་ཡར་སེང་་འབད་ནི།  

ཞྩིང་པའྩི་དོན་ལུ་ཚོང་ཁང་གཞྩི་
བཙུགས།  19.500 འབྲུག་གཞུང་། 

ཞྩིང་པའྩི་དོན་གྩི་ཚོང་ཁང་ལུ་ ལག་
ཆས་བཀྲམ་སེལ། 35.000 ཡུ་རྤྲོ་པ་ིཡན་

ཚོགས་པ། 

ཞྩིང་པའྩི་དོན་གྩི་ཚོང་ཁང་ཚུ་ བཟྤྲོ་
བསྐྲུན་དང་ཉམས་གསོ། 1.950 

རྒྱལ་སྩི་སོ་ནམ་
གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ། 

བཟའ་སྤྲོད་ལས་འཛིན་གྩི་ གནས་
གོང་མཐུད་འབེལ་གོང་འཕལེ་དང་
ཚོང་ལམ་བཙན་ཐབས།  

23.470 
རྒྱལ་སྩི་སོ་ནམ་
གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

14 
སོ་ནམ་པའྩི་སེ་ཚན་/མཉམ་ལས་ཚོགས་པ་
ཚུ་གི་ འཇོན་སབས་ཅན་གྩི་གོང་འཕེལ་
དང་ ལཱ་དང་ཁེ་གྤྲོང་འབག་མྩི་གཞན། 

ཞྩིང་པའྩི་ས་ེཚན་/མཉམ་ལས་
ཚོགས་པ་དང་ ཁེ་ལཱ་འབད་མྩི་གཞྩི་
བཙུགས་དང་སྤྲོང་བརྡར།  

19.552 
རྒྱལ་སྩི་སོ་ནམ་
གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ། 

 

༣.༧.༤ ས་གཏརེ་དང་བཟྤྲོ་བཏནོ་བཟྤྲོ་གྲྭ།  
ང་བཅས་རའྩི་དཔལ་འབྤྲོར་ནང་ལུ་ ས་གཏེར་དང་བཟྤྲོ་བཏོན་བཟྤྲོ་གྲྭ་གིས་ གལ་ཆེ་བའྩི་འགན་ཁུར་འབག་སེ་
ཡོད། རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ས་གཏེར་དང་བཟྤྲོ་བཏོན་བཟྤྲོ་གྲྭ་གིས་ ༡) ཕྩིར་ཚོང་ཡར་སེང་གཏང་ནི་དང་ ༢) 
ཡུན་བརྟན་དང་ མཐའ་འཁོར་དང་མཐུན་སྩིག་ཅན་འབད་ གཏེར་རས་འཚོལ་ཞྩིབ་འབད་ནི་དང་ ས་ཆའྩི་
ཆགས་ཚུལ་གྩི་ས་ཁ་བཟྤྲོ་ནི། དེ་ལས་ ༣) ཚོང་འབེལ་ལས་སེ་ནང་ གནས་སངས་བ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟྤྲོ་
ནི་དང་ ནང་འཁོད་དང་བཟྤྲོ་གྲྭ་ཆུང་ཀུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཚུ་ནང་ བརྤྲོན་ཤུགས་བསེད་ནི་ཨིན། དམྩིགས་
གཏད་འདི་ཚུ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལས་སེ་འདི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,576.997 དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  
དཔྱ་བགོ་གཙོ་བོ་ནང་ལུ་ མྤྲོང་སར་བོང་སེ་མ་ལུ་དང་ བསམ་རེ་དམ་དུམ། གསར་སང་འཇིགས་མེད་གྩིང་། 
བསམ་གྲུབ་ལྗྤྲོངས་མཁར་མྤྲོ་ཏང་ག་ཚུ་གི་ བཟྤྲོ་གྲྭའྩི་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  
374.288 དང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ལུ་ ས་ཐོག་འབབ་ཚུགས་ཆུང་ཀུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 73.000 དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། འདི་ཚུ་གིས་ དམྩིགས་བསལ་གྩི་དཔལ་འབྤྲོར་ས་ཁོངས་དང་ ས་
ཐོགས་འབབ་ཚུགས་ཆུང་ཀུ་་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལས་ དཔལ་འབྤྲོར་རྒྱ་སེད་དང་ སྣ་མང་ལུ་བསྒྱུར་ནི་ཚུ་ ཡར་
དྲག་ཐལ་ནི་ཨིན།    
རེད་འྤྲོག་ ༡༤༠ ནང་ལུ་ སྣུམ་མཛོད་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༠.༠༠༠ བཞག་
སེ་ཡོདཔ་ད་ ད་རེས་ལག་ཐོག་ཡོད་མྩི་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གྩིང་ལས་ ཐིམ་ཆུ་སང་ཁ་ལུ་ སྣུམ་མཛོད་སྤྲོ་བཤུད་ཀྩི་
དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 211.012 བཞག་སེ་ཡོད།  
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ང་བཅས་རའྩི་ རང་ལུགས་ལག་རལ་བཟྤྲོ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༨.༤༢༠ དང་ ཚོང་ལཱ་
གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠.༠༠༠ བཞག་སེ་ཡོད། ས་གཏེར་ལས་སེ་གི་གྩི་འྤྲོག་ལུ་ 
གཏེར་རས་འཚོལ་ཞྩིབ་དང་ བརྟག་ཞྩིབ་ ས་གཏེར་གྩི་བཅའ་ཁྩིམས་བསར་བཟྤྲོ་ དེ་ལས་ སྐུལ་ཁབ་བརྡ་སྤྲོད་
ལག་ལེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠.༤༩༧ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  
 ཐགི་ཁམ་ ༣.༡༡ པ་: ས་གཏརེ་དང་བཟྤྲོ་བཏནོ་བཟྤྲོ་གྲྭ་ནང་ག་ི ལས་དནོ་གཙ་ོབོ་ཚུ།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ་གྩི་མྩིང་། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

1 

ས་སྣུམ་ཐོན་སེད་
ཚུ་ བ་སབས་
བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ 
བཀྲམ་སེལ་འབད་
ནི།  

བདེ་ཆེན་ཆོས་གྩིང་གི་སྣུམ་
མཛོད་ ས་རྤྲོ་ཐིམ་ཆུ་སང་ཁ་
ལུ་སྤྲོ་བཤུད།  

211.012 རྒྱ་གཞུང་། 

རེད་འྤྲོག་ཚུ་ནང་ བསིལ་ཚོང་
སྣུམ་མཛོད་གཞྩི་བཙུགས། 50.000 འབྲུག་གཞུང་། 

2 ཕྩིར་ཚོང་ཡར་
དྲག་གཏང་ནི།  

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ལུ་ས་ཐོག་
འབབ་ཚུགས་ཆུང་ཀུ་གོང་
འཕེལ།  

13.870 འབྲུག་གཞུང་། 

59.130 ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 

མྤྲོང་སར་བོང་སེ་མ་ལུ་ 
དམྩིགས་བསལ་གྩི་དཔལ་
འབྤྲོར་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ།  

82.269 རྒྱ་གཞུང་། 

བསམ་ལྗྤྲོངས་མྤྲོ་ཏང་ག་ལུ་ 
དམྩིགས་བསལ་གྩི་དཔལ་
འབྤྲོར་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ།  

25.580 འབྲུག་གཞུང་། 

གསར་སང་འཇིགས་མེད་གྩིང་ 131.000 རྒྱ་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ་གྩི་མྩིང་། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 
ལུ་ དམྩིགས་བསལ་གྩི་དཔལ་
འབྤྲོར་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ།  
བསམ་རེ་དམ་དུམ་ལུ་ 
དམྩིགས་བསལ་གྩི་དཔལ་
འབྤྲོར་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ།  

135.439 
རྒྱ་གཞུང་། 

3 

འབྲུག་ལུ་ནང་
འཁོད་དང་བཟྤྲོ་གྲྭ་
ཆུང་བ་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི།  

རང་ལུགས་ལག་རལ་གོང་
འཕེལ།  88.420 རྒྱ་གཞུང་། 

ཚོང་ལཱ་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  10.000 རྒྱ་གཞུང་། 

 

བལྟ་བཤལ།  
བལྟ་བཤལ་འདི་ འྤྲོང་འབབ་བཟྤྲོ་མྩི་དང་ ལཱ་གཡོག་བཏོན་མྩི་ དེ་ལས་ བརེ་སོར་འབད་བཏུབ་པའྩི་ ཕྩི་
དངུལ་བཟྤྲོ་ལས་སེ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སེ་གིས་ ལས་དོན་
གཞན་ཚུ་གི་གས་ལས་ ༡) ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཁད་དུ་འཕགས་པའྩི་བལྟ་བཤལ་གྩི་ས་ཁོངས་ཅིག་
སེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ༢) བལྟ་བཤལ་གྩི་གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་གོང་འཕེལ་
ནི་  དེ་ལས་ ༣) ལུང་ཕྤྲོགས་དང་རྒྱལ་སྩི་ལས་ཚོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནི་ཚུ་གི་ དམྩིགས་གཏད་བསེད་ནི་ཨིན། དམྩིགས་གཏད་འདི་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལས་ བལྟ་བཤལ་ལས་སེ་ལུ་ 
འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 109.344 དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  
འཆར་དངུལ་གཞན་གྩི་གས་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ལྟདམྤྲོ་དང་ འགྲུལ་བསྤྲོད་འགེམ་སྤྲོན་ དེ་ལས་ཡོངས་འབེལ་
ཐོག་གི་ གོང་འཕེལ་ལས་རྩིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 20.550 བཞག་སེ་
ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ འཁོར་ལམ་སོ་ཁའྩི་མཁོ་བད་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་ རྐང་ཐང་འགྲུལ་ལམ་དང་སར་ཆགས་ས་
ཁོངས་ ལམ་འགྲུལ་གྩི་ཟམ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་དང་རྒྱུན་སྤྲོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 8.483 དཔྱ་བགོ་བཞག་





61 
 

 

4 

 
བལྟ་བཤལ་གྩི་
གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་
གོང་འཕེལ་དང་
ཡར་སེང་།  

ཟམ་དང་ཆབ་གསང་ཚུ་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་/ཉམས་
གསོ་/རྒྱུན་སྤྲོང་ལ་སོགས་པ་ཚུ།  2.000 འབྲུགཞུང་། 

འཁོར་ལམ་སོ་ཁའྩི་མཁོ་བད་གོང་འཕེལ།  6.483 འབྲུགཞུང་། 
སྤྲོད་ཁྩིམ་/ཞྩིང་པའྩི་ཁྩིམ་ནང་སྤྲོད་ནི་ གསརཔ་
ཚུ་གོང་འཕེལ།  0.805 འབྲུགཞུང་། 

 

ལཱ་གཡགོ་དང་འབལེ་བའྩི་སྤྲོང་བརྡར་དང་ལཱ་གཡོག།  
གཞུང་གིས་ དམྩིགས་བསལ་ལུ་ ན་གཞྤྲོན་གྩི་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའྩི་དཀའ་ངལ་དང་འབེལ་ཏེ་ འཐོན་འབས་
ཅན་གྩི་ལཱ་གཡོག་སྤྲོད་ནི་ལུ་ ལས་དོན་མ་འདྲཝ་ གསར་བཏོད་མཛད་གནང་དང་གནང་བཞྩིན་དུ་ཡོད། རྩིས་
ལོ་འདི་ནང་ ༡) ན་གཞྤྲོན་ཚུ་གིས་ གདམ་ཁ་ཅན་གྩི་ཚེ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་སེ་ ཁེ་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ལུ་ སེམས་
བསེད་བཅུག་ནི་དང་ ༢) འཕྲུལ་རྩིག་དང་གཡོག་འབེལ་ཤེས་ཡོན་སྤྲོང་བརྡར་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི། ༣) 
ལཱ་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྩི་ལྤྲོགས་གྲུབ་དང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའྩི་ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མྩི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སྤྲོད་
ནི་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི བཅས་ཀྩི་ དམྩིགས་གཏད་ཚུ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་   
1,038.080 དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  
འདི་ནང་ལུ་ ལས་དོན་གཙོ་བོ་ ལཱ་གཡོག་ལུ་མཐུན་རེན་ལས་རྩིམ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
303.367 དང་ གནས་རྩིམ་མ་འདྲ་བའྩི་ནང་ལུ་ ལག་རལ་གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
105.917 བཞག་སེ་ཡོད། ད་རེས་ལག་ཐོག་ཡོད་པའྩི་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གྤྲོག་མེ་སྤྲོང་བརྡར་སེལ་
ཁང་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 230.600 དང་ མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 8.000 དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  
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ཐགི་ཁམ་ ༣.༡༣ པ་: གཡགོ་འབལེ་སྤྲོང་བརྡར་དང་ལཱ་གཡགོ་ནང་ག་ི ལས་དནོ་གཙ་ོབོ་ཚུ།  
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

 ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
འཕྲུལ་རྩིག་དང་གཡོག་
འབེལ་སྤྲོང་བརྡར་གྩི་སྤུས་
ཚད་ཡར་དྲག་བཟྤྲོ་ནི།  

སྤུས་ཚད་ངེས་གཏན་ལས་
རྩིམ་དང་ལེགས་བསྒྱུར།  14.000 ཧེལ་བེ་ཊསི། 

འབྲུག་གཡོག་འབེལ་ཤེས་
ཚད་སྩིག་བཀོད་ནང་ལུ་ 
ལས་རྩིམ་མཐུན་སྩིག།  

3.000 ཧེལ་བེ་ཊསི། 

འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གྤྲོག་
མེ་སྤྲོང་བརྡར་སེལ་ཁང་གྩི་
དོན་ལུ་ ལག་ཆས་དང་ནང་
ཆས་ ཀམ་པིའུ་ཊར་ ཡིག་
ཚང་ལག་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ།  

54.000 རྒྱ་གཞུང་། 

སྤྲོང་བརྡར་ཅ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ།  3.000 འབྲུག་གཞུང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་དབེ་ཞྩིབ་དང་ངོ་
སྤྲོར་རྩིམ་ལུགས་ལག་ལེན།  5.000 འབྲུག་གཞུང་། 

 
 
 
 
2 

 
 
ན་གཞྤྲོན་ཚུ་གིས་ 
གདམ་ཁ་ཅན་གྩི་ཚེ་
གཡོག་གི་གོ་སྐབས་སེ་ 

ལཱ་གཡོག་གི་གནས་སངས་ 
བ་སབས་བདེ་བའྩི་སྩིག་
བཀོད།  

2.450 ཧེལ་བེ་ཊསི། 

འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གྤྲོག་
མེ་སྤྲོང་བརྡར་སེལ་ཁང་ནང་ 
གཡོག་འབེལ་ལག་རལ་གོང་

3.900 རྒྱ་གཞུང་། 
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 ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

ཁེ་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ལུ་ 
སེམས་ཤུགས་བསེད་
བཅུག་ཐབས།  

འཕེལ།  
ལཱ་གཡོག་འགན་ལེན་ལས་
རྩིམ་/ཐད་ཀར་གྩི་ལཱ་གཡོག་
ལས་འཆར་ལག་ལེན།  

237.597 
འབྲུག་གཞུང་། 

ཕྩིའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ལཱ་
གཡོག་ལས་རྩིམ་ལག་ལེན།  65.770 འབྲུག་གཞུང་། 

སེར་སེའྩི་མྩི་སྤྲོབས་གོང་
འཕེལ་ལས་རྩིམ།  8.000 རྒྱ་གཞུང་། 

 
3 

གཡོག་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་ཀྩི་ལྤྲོགས་གྲུབ་
དང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་
པའྩི་ལཱ་གཡོག་འཚོལ་
མྩི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་
སྤྲོད་ན་ིཚུ་ ཡར་དྲག་
གཏང་ནི། 
 

ལག་རལ་གོང་འཕེལ་སྤྲོང་
བརྡར་ལས་རྩིམ།  94.000 རྒྱ་གཞུང་། 

གྤྲོག་མེ་དང་འབེལ་བའྩི་སྤྲོང་
བརྡར།  9.700 རྒྱ་གཞུང་། 

འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གྤྲོག་
མེ་སྤྲོང་བརྡར་སེལ་ཁང་ནང་ 
གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་འཐེབ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  

176.600 

རྒྱ་གཞུང་། 

 

 ༣.༧.༥ འཁརོ་ལམ་ལས་སེ།  
འཁོར་ལམ་ལས་སེ་གིས་ ལེགས་བསྒྱུར་ཅན་གྩི་སེལ་འདྲེན་གྩི་དོན་ལུ་ འཁོར་ལམ་གྩི་གཞྩི་རེྟན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ 
ཉེན་སྲུང་དང་ཡིད་ཆེས་རུངམ་དང་ མཐུད་འབེལ་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་སེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྩི་
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འཁོར་ལམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ རྒྱུན་སྤྲོང་འཐབ་ནི་ཚུ་ནང་ བརྤྲོན་ཤུགས་
བསེདཔ་ཨིན། དམྩིགས་གཏད་འདི་ཚུ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ འཁོར་ལམ་ལས་སེ་ལུ་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ འཆར་
དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7,576.290 བཞག་སེ་ཡོད་མྩི་དེ་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་
ཆ་ ༡༢ ཀྩི་རྩིས་ཨིན། 
དཔྱ་བགོ་གཙོ་བོའྩི་ནང་ལུ་ ད་རེས་ལག་ཐོག་ཡོད་པའྩི་ བང་ཕྤྲོགས་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་འདི་ སྣུམ་འཁོར་
གཉིས་རེ་ཤོང་བའྩི་གནས་ཚད་ཁར་བཀལ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,725.029 དང་ དལ་བ་རྩི་-དར་
དཀར་དཔལ་ལ་དང་ ཧཱ་-བསམ་རེ་ བསམ་རེ་-ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ རེ་འཕེལ་-ཁོ་ས་ལ་ དཔག་བསམ་ཁ་ དེ་
ལས་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་གི་ཟུར་ལམ་བཅས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,115.163 འབད་མྩི་ཚུདཔ་ཨིན། 
གནམ་བྱཱ་ཆར་ཆུ་གིས་གནོད་རེན་འབྱུང་མྩི་ འཁོར་ལམ་ཉམས་གསོའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 187.000 
དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། 
འདི་ཁ་ལུ་ འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་བསར་ལོག་གཏང་ནི་/ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
203.000 དང་ རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་ཚུ་ རྩི་ནག་གཏང་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,188.405 བཞག་
སེ་ཡོད།  
ཐགི་ཁམ་ ༣.༡༤ པ་: འཁརོ་ལམ་ལས་སེ་ག་ིལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

1 

ལེགས་བསྒྱུར་ཅན་གྩི་
སེལ་འདྲེན་གྩི་དོན་ལུ་ 
འཁོར་ལམ་གྩི་གཞྩི་
རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ 
ཉེན་སྲུང་དང་ཡིད་ཆེས་
རུངམ་དང་ མཐུད་

གནམ་བྱཱ་ཆར་ཆུ་གིས་གནོད་རེན་
འབྱུང་མྩི་འཁོར་ལམ་ཉམས་གསོ།  187.000 འབྲུགཞུང་། 
འཆམ་དང་ཟླྤྲོས་གར་སེ་ཚན་གྩི་སྤྲོ་
ལོགས་ཁར་ གཤམ་སྤྲོར་ཅན་མའྩི་
ཟབ་དང་འཛུལ་ཞུགས་འཁོར་ལམ་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

80.000 རྒྱ་གཞུང་། 

དཔག་བསམ་ཁ་འཛུལ་ཞུགས་འཁོར་ 20.000 འབྲུགཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

འབེལ་ལེགས་ཤོམ་
ཡོདཔ་སེ་བཞག་
ཐབས་ལུ་ སྤུས་ཚད་
ཅན་གྩི་འཁོར་ལམ་
གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
དང་ ལེགས་བཅོས་
འབད་ནི་ རྒྱུན་སྤྲོང་
འཐབ་ནི། 

ལམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  166.113 ཨེ་ཊི་བི། 
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་གི་བང་ཕྤྲོགས་ཟུར་
ལམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

129.050 ཨེ་ཊི་བི། 
20.000 འབྲུགཞུང་། 

དལ་བ་རྩི་-དར་དཀར་དཔལ་ལ་
འཁོར་ལམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

160.000 འབྲུགཞུང་། 
270.000 ཨོ་ཨར་ཨའྩི་ཨོ། 

རེ་འཕེལ་-ཁོ་ས་ལ་འཁོར་ལམ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  156.530 རྒྱ་གཞུང་། 
ཀྲྤྲོང་གསར་-སྣང་སར་གཞྩི་རྩིམ་
གཞུང་ལམ་ཡར་སེང།  1148.000 རྒྱ་གཞུང་། 

ཆུ་སེར་བུ་-ཀྲྤྲོང་གསར་གཞྩི་རྩིམ་
གཞུང་ལམ་ཡར་སེང་། (ཀི་མྩི་ 
༤༥)  

664.000 
རྒྱ་གཞུང་། 

ཨུ་ར་-གསེར་སང་གཞྩི་རྩིམ་གཞུང་
ལམ་ལེགས་བཅོས།  20.000 འབྲུགཞུང་། 

དགེ་ལེགས་ཕུག་-ཀྲྤྲོང་གསར་གཞུང་
ལམ་ རྩི་ནག་བསར་ལོག་གཏང་ནི།  10.000 འབྲུགཞུང་། 

སྐྤྲོར་ཕུག་རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་
གཏང་ནི། ཀི་མྩི་ ༡༩.༥ 68.480 རྒྱ་གཞུང་། 

སྩི་ཟམ་ལས་ནུབ་སྩི་ཚུན་ ནུབ་སྩི་རེད་
འྤྲོག་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི། 
(ཀི་མྩི་ ༡༧) 

34.300 
རྒྱ་གཞུང་། 

མེ་ཚིག་ན་-སྤུ་ན་ཁ་བདའ་སེ་འཁོར་
ལམ་ལེགས་བཅོས།  20.000 འབྲུགཞུང་། 
དབང་འདུས་-ཆུ་སེར་བུ་འཁོར་ལམ་ 500.000 རྒྱ་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

ཡར་སེང་།  
སྤུ་ན་ཁ་-མགར་ས་དང་ པཱ་ནི་ཀོ་-
དགོན་སྤྲོད་སང་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་
གཏང་ནི།  

30.000 
འབྲུགཞུང་། 

སྤུ་ན་ཁ་-མགར་ས་གཞུང་ལམ་དང་ 
དགོན་སྤྲོད་སང་-སས་ཆུ་འཁོར་ལམ་
རྩི་ནག་གཏང་ནི།  

30.000 
འབྲུགཞུང་། 

ཆུ་འཛོམས་ས་-སས་གང་བག་འཁོར་
ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི།  130.441 རྒྱ་གཞུང་། 

རྒྱལ་པོའྩི་ཞྩིང་-ངང་ལམ་འཁོར་ལམ་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  150.810 རྒྱ་གཞུང་། 

ཡ་དྩི་-གྩིང་མའྩི་ཐང་འཁོར་ལམ་ཡར་
སེང་།  413.029 རྒྱ་གཞུང་། 

ཡོང་ཀ་ལ་-གསེར་སང་འཁོར་ལམ་
ཡར་སེང་དང་ལེགས་བཅོས།  80.000 རྒྱ་གཞུང་། 

འབས་སྤུང་རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་རྩི་
ནག་གཏང་ནི།  30.160 རྒྱ་གཞུང་། 

གསལ་ལི་སྩི་-སྤྲོར་ཚོམ་ལས་ སྨད་
མཚོ་རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་
གཏང་ནི།  

31.850 
རྒྱ་གཞུང་། 

ཀ་ཕུ་-བ་ལམ་ལས་ བ་ལམ་རེད་འྤྲོག་
འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི།  28.960 རྒྱ་གཞུང་། 

ཡུ་དི་རྩི་-འགྱུར་མེད་ལས་ འགྱུར་
མེད་རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་
གཏང་ནི།  

34.990 
རྒྱ་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

སྨན་ཆུ་སང་-ན་སྤྲོར་འཁོར་ལམ་
ལེགས་བཅོས།  44.622 རྒྱ་གཞུང་། 
མྤྲོ་ཆུ་གུ་ ཟམ་པ་རབ་ནི།  20.000 འབྲུགཞུང་། 
ཇེང་ཀ་ན་-ཁ་སྨད་ན་འཁོར་ལམ་ཡར་
སེང་།  250.000 འབྲུགཞུང་། 

མང་སེ་ཆུ་ཟམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  65.000 རྒྱ་གཞུང་། 
སྩིང་སྩིང་སྩི་-དབང་འདུས་སང་ཟུར་
ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི།  25.000 འབྲུགཞུང་། 
སྩིང་སྩིང་སྩི་-ས་གྩིང་དང་ སྤྲོ་གྩིང་
ཟུར་ལམ་ལེགས་བཅོས།  75.000 རྒྱ་གཞུང་། 
ཐེ་རང་-བར་དོ་རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་ 
རྩི་ནག་གཏང་ནི་དང་ གཏན་འཇགས་
སྩིག་བཀོད་ཚུ།  

25.000 འབྲུགཞུང་། 

དག་པའྩི་-བུ་ལི་-ཉིམ་གཞྤྲོང་ རེད་
འྤྲོག་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི།  30.000 རྒྱ་གཞུང་། 
ཉིམ་གཞྤྲོང་-ཐེ་རང་འཁོར་ལམ་རྩི་
ནག་གཏང་ནི་དང་ གཏན་འཇགས་
སྩིག་བཀོད་ཚུ།  

40.000 
འབྲུགཞུང་། 

དགེ་ལེགས་ཕུག་-ཀྲྤྲོང་གསར་གཞུང་
ལམ་བདའ་སེ་ ཟུར་རྩིག་རབ་ནི།  30.000 འབྲུགཞུང་། 

གསར་སང་-རྩི་རང་འཁོར་ལམ་ཁར་ 
རྡྤྲོ་གཞྩིབ་བཙན་ཐབས།  25.000 འབྲུགཞུང་། 

གསར་སང་ཁྤྲོམ་ཁར་ རེན་ངན་གྩིས་
གནོད་པའྩི་འཁོར་ལམ་ བསར་བཀོད་
འབད་ནི།  

50.000 
འབྲུགཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

སེངེ་རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་ཁར་ སིས་
ཏི་ཁོ་ལ་གུ་ཟམ་རབ་ནི།  35.000 རྒྱ་གཞུང་། 
ཨུམ་གྩིང་རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན་/བསར་བཀོད།  30.000 འབྲུགཞུང་། 
ཅ་ཅེ་-བ་ར་རེ་ལས་ སེམས་ལྗྤྲོངས་ 
རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི།  85.028 རྒྱ་གཞུང་། 

ལྷ་མྤྲོའྩི་རྩིང་ཁ་-སྐར་མ་གྩིང་ལས་ 
སྐར་མ་གྩིང་ རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་རྩི་
ནག་གཏང་ནི།  

26.100 
རྒྱ་གཞུང་། 

བསམ་རེ་-ཕུན་ཚོགས་གྩིང་གཞུང་
ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི།  25.000 འབྲུགཞུང་། 

རྣམ་ཅུ་ཁོ་ལ་-ཕུ་ཚུ་ན་འཁོར་ལམ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  40.000 འབྲུགཞུང་། 

ཧ་ལ་ལེ་-ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རྩི་རེད་
འྤྲོག་འཁོར་ལམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  43.214 རྒྱ་གཞུང་། 

དགེ་གྩིང་རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  34.806 རྒྱ་གཞུང་། 

ཧ་ལ་ལེ་-རྡྤྲོ་ཕུག་ཅན་ རེད་འྤྲོག་
འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི།  24.000 འབྲུགཞུང་། 
གདུང་ན་ རེད་འྤྲོག་འཁོར་ལམ་རྩི་
ནག་གཏང་ནི། (སང་ལ་ཁ་ གདུང་ན་ 
ཀི་མྩི་ ༡༥) 

93.740 
རྒྱ་གཞུང་། 

འབྲུག་ལྡྩིང་ཁ་-སྨད་ལྟག་ཁ་ རེད་
འྤྲོག་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི།  47.288 རྒྱ་གཞུང་། 

ར་དྩི་-ཕོངས་མེད་རེད་འྤྲོག་འཁོར་ 28.500 རྒྱ་གཞུང་། 



69 
 

ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

ལམ་ཁར་ ཡུ་དི་རྩི་ལུ་ཟམ་རབ་ནི།  
 

༣.༧.༦ ཁྤྲོམ་ས་ེགངོ་འཕལེ་དང་ ཁྩིམ་བཟྤྲོ་ མྩི་མང་མཁོ་བད་ལས་སེ།  
ཁྤྲོམ་སེའྩི་ལས་སེ་གིས་ ༡) གནས་སྤྲོད་རུང་བའྩི་ མཐའ་འཁོར་དང་འབེལ་བའྩི་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་ ཁྤྲོམ་
ཚོགས་ལྟེ་བ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ༢) ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའྩི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སེལ་དང་ ཡུན་བརྟན་
ཅན་གྩི་འཕྤྲོད་བསེན་གྩི་གོ་སྐབས་ ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་ནི། དེ་ལས་ ༣) རང་བཞྩིན་རེན་ངན་གྩི་གནོད་རེན་ཚུ་ 
མར་ཕབ་དང་བཀག་ཐབས་ཀྩི་དོན་ལུ་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་འཕྲུལ་རྩིག་གསརཔ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་དང་ཁབ་སེལ་འབད་ནི་
གི་ དམྩིགས་གཏད་བསེདཔ་ཨིན། དམྩིགས་གཏད་འདི་ཚུ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཁྤྲོམ་སེ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,083.993 འབདཝ་ད་ འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ 
དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  
དཔྱ་བགོ་ནང་ལུ་ རྟ་འབབ་འྤྲོག་མ་ལུ་ གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་དང་ མདོ་སེ་ན་ལས་རྟ་འབབ་ལུ་ 
བརྒྱུད་སེལ་ཆུ་ལམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 405.00 ཚུདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ བར་
པའྩི་ས་ལུ་ ཆུ་གི་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་ཁང་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་ བསམ་ལྗྤྲོངས་ཁྤྲོམ་སེ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སེལ་
བསར་བཅོས་ཀྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 453.000 བཞག་སེ་ཡོད། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  205.000 
འབད་མྩི་ཅིག་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའྩི་ རྩིན་ཆེན་ལྡྩིང་དང་བུམ་པ་སང་གི་ གཅིག་སྩིལ་ཞྩིབ་དཔྱད་སྤྲོ་ར་ བཟྤྲོ་
བསྐྲུན་མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 188.900 དེ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྤྲོམ་སེ་འྤྲོག་གི་ འཁོར་ལམ་ལེགས་
བསྒྱུར་གྩི་དོན་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། 
ཁྩིམ་བཟྤྲོའྩི་ལས་སེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ལུ་ མ་
དངུལ་ལྷན་ཐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 63.810  (སེད་ཀྩི་ལྷན་ཐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 38.810 
དང་ རྤྲོང་ཁག་ཚུ་ནང་ གཞུང་གི་སྤྲོད་ཁྩིམ་རྒྱུན་སྤྲོང་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 25.000) འཐབོ་ནི་
ཨིན།་ 
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ཐགི་ཁམ་ ༣.༡༥ པ་: ཁྤྲོམ་སེ་གངོ་འཕལེ་དང་ ཁྩིམ་བཟྤྲོ་ མྩི་མང་མཁ་ོབད་ལས་སེ་ག་ིལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ།  
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

1 

བཀོད་ཁབ་དང་ལག་ལེན་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དོན་སྨྩིན་དང་
འཇོན་སབས་ཅན་འབད་སྤྲོད་
ནི།  

འཆར་གཞྩིའྩི་བཅའ་ཁྩིམས་
དང་ཚད་གཞྩི་བཟྤྲོ་སྩིག།  5.000 འཛམ་གྩིང་དངུལ་

ཁང་། 
དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་བསམ་
ལྗྤྲོངས་ཁྤྲོམ་སེའྩི་དོན་ལུ་ 
གནད་སྡུད་དང་ བདོག་
གཏད་ཐོ་གཞུང་ཚུ་ ཨང་
རྩིས་ཐོག་ལུ་བཀལ་ན།ི  

10.000 

འཛམ་གྩིང་དངུལ་
ཁང་། 

འགྤྲོ་བ་མྩི་གི་གཞྩིས་ཆགས་
ཐབས་བྱུས་གོང་འཕེལ་དང་
ལག་ལེན།  

10.000 
འཛམ་གྩིང་དངུལ་

ཁང་། 

ཁྤྲོམ་སེ་གོང་འཕེལ་འཆར་
གཞྩི་དང་ལག་དེབ་བཟྤྲོ་སྩིག་
དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་
བསམ་ལྗྤྲོངས་ཁྤྲོམ་སེ་གི་ 
ལས་ཁང་བཙན་ཐབས།  

8.000 

འཛམ་གྩིང་དངུལ་
ཁང་། 

2 

གནས་སྤྲོད་རུང་མ་དང་ 
མཐའ་འཁོར་དང་འབེལ་
མཐུན་ཅན་གྩི་ ཡུན་བརྟན་
ཁྤྲོམ་སེ་ལྟེ་བ་ གོང་འཕེལ་
གཏང་ཐབས་ལུ་ རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ ཁྤྲོམ་སེ་གོང་
འཕེལ་འཆར་གཞྩི་བརམ་ནི།  

རྟ་འབབ་འྤྲོག་མ་ལུ་གཞྩི་རྟེན་
མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ།  120.000 འཛམ་གྩིང་དངུལ་

ཁང་། 
བཙོག་ཆུ་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་
ཁང་ - གང་འཇོ་ཕར་ཁ།  2.400 འཛམ་གྩིང་དངུལ་

ཁང་། 
མདོ་སེ་ནང་ལས་ རྟ་འབབ་
ཚུན་ བརྒྱུད་སེལ་ཆུ་ལམ་
དང་ ཡན་ལག་ཆུ་ལམ་ 

160.000 
འཛམ་གྩིང་དངུལ་

ཁང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

དེ་ལས་ བཀྲམ་སེལ་ཆུ་
མཛོད་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  
རྟ་འབབ་ལུ་འཐུང་ཆུའྩི་སྨན་
བཅོས་འཕྲུལ་ཁང་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  

110.000 
འཛམ་གྩིང་དངུལ་

ཁང་། 

རྟ་འབབ་ཀྩི་དོན་ལུ་ བཙོག་
ཆུ་སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་ཁང་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  

15.000 
འཛམ་གྩིང་དངུལ་

ཁང་། 

དཔེ་ཚད་བཟྤྲོ་བཏོན་དང་ཅ་
ཆས་བརྟག་དཔྱད།  10.000 འཛམ་གྩིང་དངུལ་

ཁང་། 
རྤྲོང་ཁག་ག་རའྩི་ནང་ ཆུ་
རུད་ལས་ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་
ཆུང་ཀུ་ཚུ།  

50.000 འབྲུགཞུང་། 

3 

གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་
ག་རའྩི་ནང་ བཟྤྲོ་རྩིག་ཞབས་
ཏོག་དང་ ཁད་རྩིག་རྒྱབ་སྤྲོར་
ཚུ་ འཇོན་སབས་ཅན་དང་ 
དོན་སྨྩིན་ཅན་འབད་སྤྲོད་ནི།  

བུ་པ་སང་ལུ་ གཅིག་སྩིག་
ཞྩིབ་དཔྱད་སྤྲོ་ར།  30.021 འབྲུགཞུང་། 

རྩིན་ཆེན་ལྡྩིང་ལུ་ གཅིག་
སྩིག་ཞྩིབ་དཔྱད་སྤྲོ་ར། 175.000 

འབྲུགཞུང་། 

4 

ཁྤྲོམ་སེ་དང་རྤྲོང་ཁག་ཁྤྲོམ་སེ་
ག་རའྩི་ནང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་
པའྩི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སེལ་
དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་
འཕྤྲོད་བསེན་གྩི་གོ་སྐབས་ 
ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་ནི།  

བར་པའྩི་ས་ལུ་བཙོག་ཆུ་
སྨན་བཅོས་འཕྲུལ་ཁང་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  

40.000 འབྲུགཞུང་། 
334.900 ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་

འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 
བསམ་ལྗྤྲོངས་ཁྤྲོམ་སེ་གི་དོན་
ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སེལ་
བསར་བཅོས།  

11.760 འབྲུགཞུང་། 

66.650 ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

5 

གནས་སྤྲོད་རུང་བའྩི་ 
མཐའ་འཁོར་དང་འབེལ་
བའྩི་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་ 
ཁྤྲོམ་ཚོགས་ལྟེ་བ་ཚུ་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་་གི་དོན་
ལས་ རྤྲོང་ཁག་ཚུ་དང་ 
ཁྤྲོམ་སེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྤྲོམ་
སེ་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞྩི་
བརམ་ནི།  

ཕུན་གྩིང་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་
འཁོར་ལམ་དང་ མྩི་ཊར་ 
༤༦ འབད་མྩི་ ཟམ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  

8.000 འབྲུགཞུང་། 

45.000 ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 

བསམ་ལྗྤྲོངས་ཁྤྲོམ་སེ་གི་ 
ཁྤྲོམ་སེ་གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་
ལས་འགུལ་ བི་ཨེཆ་ཡུ་ 
༢༨༡༦  

4.015 

འབྲུགཞུང་། 

ཐིམ་ཕུག་འཁོར་ལམ་ལེགས་
བསྒྱུར་ལས་འགུལ།  

10.000 འབྲུགཞུང་། 
178.980 ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་

འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁྤྲོམ་སེ་གི་ 
རྒྱལ་ཡོངས་བདེ་སྩིག་ལག་
ལེན་ལས་རྩིམ།  

4.982 
འཛམ་གྩིང་སྩི་
ཚོགས་གོང་འཕེལ་
ལས་རྩིམ།  

6 

རང་བཞྩིན་རེན་ངན་གྩི་
གནོད་རེན་ཚུ་ མར་ཕབ་
དང་བཀག་ཐབས་ཀྩི་དོན་ལུ་ 
བཟྤྲོ་བསྐྲུན་འཕྲུལ་རྩིག་
གསརཔ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་
དང་ཁབ་སེལ་འབད་ནི།་  

ཆུ་རུད་མར་ཕབ་དང་ ས་
རུད་བརྟན་ཐབས་ཀྩི་ལཱ་ཚུ།  101.012 

འཛམ་གྩིང་སྩི་
ཚོགས་གོང་འཕེལ་
ལས་རྩིམ། 

ལོད་པའྩི་ས་དང་ སྤུ་ན་ཁ་ 
ཧཱ་ གཞལམ་སང་ བསམ་
ལྗྤྲོངས་བཅས་ནང་ ས་ཆའྩི་
ཆགས་ཚུལ་ཞྩིབ་འཇུག།  

19.500 འབྲུག་གཞུང་། 
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༣.༧.༧ བརྒྱུད་འབལེ་ལས་སེ།  
གོང་འཕེལ་ལེགས་ཤོམ་སོང་བའྩི་ བརྒྱུད་འབེལ་དང་སེལ་འདྲེན་འདི་ མྩི་སེ་དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་གྩི་ ཆ་
ཤས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བརྒྱུད་འབེལ་ལས་སེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,599.453 
གྩི་དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  
བྤྲོ་གཏད་ཚུགས་པ་དང་ རྩིན་གོང་རན་པའྩི་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རྩིག་གི་ ཞབས་ཏོག་གི་གོ་སྐབས་ 
ལེགས་བཅོས་གཏང་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གི་ཡོངས་འབེལ་ལས་འགུལ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༠.༠༠༠ 
དང་ གཞུང་གི་གནད་སྡུད་ལྟེ་བའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༠.༣༠༠ དེ་ལས་ གྤྲོག་རྩིག་ཐོག་གི་ སྤྲོད་
ཆའྩི་རྩིམ་ལུགས་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཁྩིམས་དོན་སྩིག་བཀོད་གོང་འཕེལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༤.༨༤༠ དཔྱ་བགོ་
བཞག་སེ་ཡོད།  
ས་རྤྲོ་ལུ་ རྒྱལ་སྩི་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་མཐུན་རེན་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་གཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ འཐོན་འཛུལ་སྩིང་
ཁྩིམ་ བསྒྱུར་བཅོས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠༧.༩༡༥ དང་ ཐད་མཉམ་རྒྱུགས་ཐང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢༩.༧༡༠ བཞག་སེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བུམ་ཐང་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ འཐོན་འཛུལ་
སྩིང་ཁྩིམ་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གྩི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༣.༨༤༥ དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ 
ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ སྲུང་རྒྱབ་པའྩི་སྤྲོད་ཁྩིམ་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧༦ དཔྱ་
བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  
གྤྲོག་བརྙན་བཟྤྲོ་གྲྭའྩི་རྒྱབ་སྤྲོར་ལུ་ རྤྲོང་ཁག་ལྔ་ནང་ (གསར་སང་དང་ མྤྲོང་སར་ རྩི་རང་ བཀྲྩིས་སང་ 
དབང་འདུས་ཕོ་བང་བཅས་) གྤྲོག་བརྙན་སྤྲོན་ཁང་ཚུ་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༥.༠༠༠ 
དང་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ གྤྲོག་བརྙན་བཟྤྲོ་བཏོན་ཁང་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧.༥༠༠ དཔྱ་བགོ་
བཞག་སེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཁད་ལཱ་འབད་མྩི་ཚུ་གི་ ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་དང་ དྲན་གསལ་ལས་
རྩིམ་ དེ་ལས་ ཁྩིམས་དོན་སྩིག་བཀོད་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༤.༠༥༠ དཔྱ་
བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། 
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ཐགི་ཁམ་ ༣.༡༦ པ་: བརྒྱུད་འབལེ་ལས་སེ་ག་ི ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ།  
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ་གྩི་མྩིང་། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

1 

བྤྲོ་གཏད་ཚུགས་པ་
དང་ རྩིན་གོང་རན་
པའྩི་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་
འབེལ་འཕྲུལ་རྩིག་
ཞབས་ཏོག་གི་གོ་
སྐབས་ ལེགས་
བཅོས་གཏང་ནི།  

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་
དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་ལས་གཞུང་
གི་ འགྲུལ་འཕྩིན་ཐོག་ལས་དངུལ་
གྩི་སྤྲོད་ཆ། 

14.840 རྒྱ་གཞུང་། 

གྤྲོག་འཕྩིན་རྩིམ་ལུགས་ བྤྲོ་གཏད་
ཚུགསཔ་དང་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  

14.500 འབྲུགཞུང་། 

2 གྤྲོག་འཕྩིན་ཡུན་ཐབ་
ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནི།  

གཞུང་གི་ཡོངས་འབེལ་ལས་འགུལ། 30.000 རྒྱ་གཞུང་། 
གཞུང་གི་གནད་སྡུད་ལྟེ་བ། 20.300 རྒྱ་གཞུང་། 

3 
འྤྲོང་འབབ་དང་ལཱ་
གཡོག་བཏོན་ནི་ལུ་རྒྱབ་
སྤྲོར་འབད་ནི།  

འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལུ་ གནས་གོང་མར་
ཆག་དང་ ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྤྲོང་
ཟད་འགྤྲོ།  

50.000 འབྲུགཞུང་། 

ས་སེཀ་ལུང་ཕྤྲོགས་ཀྩི་དཔལ་འབྤྲོར་
མཉམ་འབེལ་གྩི་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་ལམ་
ལས་འགུལ།  

8.200 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་
འཕེལ་དངུལ་

ཁང་། 

4 

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྩི་གོ་སྐབས་
དང་ལག་ལེན་དོན་སྨྩིན་
ཅན་གྩི་སྤྲོ་ལས་ མྩི་
སེར་ཚུ་དབང་ཤུགས་
ཡོདཔ་བཟྤྲོ་ནི།  

གྤྲོག་བརྙན་བཟྤྲོ་བཏོན་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  7.500 འབྲུགཞུང་། 

རྤྲོང་ཁག་ལྔ་ནང་ལུ་ གྤྲོག་བརྙན་སྤྲོན་
ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  25.000 

འབྲུགཞུང་། 

5 སྲུང་སྤྲོབ་དང་ཉེན་སྲུང་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི།  

བུམ་ཐང་གནམ་ཐང་ནང་ འཐོན་
འཛུལ་སྩིང་ཁྩིམ་རབ་ནི།  63.845 ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་

འཕེལ་དངུལ་
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ་གྩི་མྩིང་། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 
ཁང་། 

དགེ་ལེགས་ཕུག་གནམ་ཐང་ནང་ 
སྲུང་རྒྱབ་པའྩི་སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   76.000 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་
འཕེལ་དངུལ་

ཁང་། 
ཡོན་ཕུ་ལ་གནམ་ཐང་ནང་ མེ་བསད་
སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ།  32.500 འབྲུགཞུང་། 
ས་རྤྲོ་གནམ་ཐང་གི་ནང་གསེས་འབབ་
ཚུགས་སྤྲོ་བཤུད་དང་ཡར་སེང་།  36.523 རྒྱ་གཞུང་། 

ཡོངས་ཁབ་དྲྤྲོད་སེལ་རྩིམ་ལུགས་
བསྒྱུར་བཅོས་/ཡར་སེང་།  28.450 རྒྱ་གཞུང་། 

འཐོན་འཛུལ་སྩིང་ཁྩིམ་རྙྩིངམ་ 
བསྒྱུར་བཅོས།  107.915 རྒྱ་གཞུང་། 

ས་རྤྲོ་གནམ་ཐང་ནང་ དོས་ཆའྩི་ས་
ཁོངས་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  46.507 རྒྱ་གཞུང་། 

ས་རྤྲོ་གནམ་ཐང་ནང་ ཐད་མཉམ་
རྒྱུགས་ཐང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  129.710 རྒྱ་གཞུང་། 

 

༣.༧.8 ནུས་ཤུགས་ལས་སེ།  
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ནུས་ཤུགས་ལས་སེ་གིས་ ༡) ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་མགྤྲོགས་དྲགས་དང་ ནུས་ཤུགས་
ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ༢) སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གཞན་རྩིགས་ཀྩི་ཐབས་ལམ་ གོང་འཕེལ་ སྣ་
མང་སེ་སེལ་ནི། དེ་ལས་ ༣) ཆུ་དཔྱད་རྩིག་པའྩི་ཡོངས་འབེལ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ཁབ་ཚད་སེལ་ཐོག་ལས་ 
ལེགས་བཅོས་གཏང་ནི་གི་ དམྩིགས་གཏད་ཚུ་ཡོད། དམྩིགས་གཏད་འདི་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལས་ འཆར་
དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༥༥.༥༥༨ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།   
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ལས་སེ་འདི་གི་ ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ནང་ ཀུ་རྩི་གོང་རྩི་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་ སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་བཟྤྲོ་ནི་    
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 160.000) དང་ བཀང་ལུང་དང་ཕུན་ཚོགས་ཐང་གི་བར་ན་ ཀི་ལོ་ཝྤྲོལཊི་ ༡༣༢ 
འབད་མྩི་གི་ བརྒྱུད་ཐག་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 31.350) ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
འདི་ཁ་ལུ་ གྤྲོང་གཡུས་ཁྩིམ་གུང་ ༣༦༢ ལུ་ བརྒྱུད་ཐག་ཐོག་གི་གྤྲོག་མེ་ བཀྲམ་སེལ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༠.༠༠༠ དང་ ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༨.༦༣༨ དེ་ལས་ 
ཆུར་བརྟན་གནམ་གཤིས་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༠.༦༦༥ བཞག་སེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
ཐགི་ཁམ་ ༣.༡༧ པ་: ནུས་ཤུགས་ལས་སེ་ག་ི ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ་གྩི་མྩིང་། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་

འབྱུང་ཁུངས། 

1 

ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་
མགྤྲོགས་དྲགས་དང་ 
ནུས་ཤུགས་ཉེན་སྲུང་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

ཀུ་རྩི་གོང་རྩི་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་ 
ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་བཟྤྲོ་ནི། 
(མེ་ག་ཝཊི་ ༢༦༤༠) 

160.000 རྒྱ་གཞུང་། 

བཀང་ལུང་ཕུན་ཚོགས་ཐང་(བང་ཀྲར་) 
གི་ ཀེ་ཝྩི་ ༡༣༢ འབད་མྩི་གྤྲོག་ཐག་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན། (ཀི་མྩི་ ༥༢) 

31.350 འབྲུགཞུང་། 

2 

གཙང་སྦྲ་་ཡོད་པའྩི་ རྩིན་
གོང་རན་ཏོག་ཏོ་གི་ ནུས་
ཤུགས་ཀྩི་གོ་སྐབས་ལེགས་
བསྒྱུར་གཏང་ནི།  

གྤྲོང་གཡུས་ཁྩིམ་གུང་ ༣༦༢ ལུ་ 
བརྒྱུད་ཐག་ཐོག་གི་གྤྲོག་མེ་ བཀྲམ་
སེལ།  

30.000 འབྲུགཞུང་། 

3 

མྩི་མང་ལུ་ གནམ་གཤིས་
དང་ འབེལ་ཡོད་མཐའ་
འཁོར་གནས་སངས་དང་
འབེལ་བའྩི་བརྡ་དོན་དང་
ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི་ལེགས་

གནམ་གཤིས་དང་འབེལ་བའྩི་ཉེན་ཁ་ཚུ་
གི་བརྡ་དོན་ དྲན་ཚོར་ཅན་གྩི་ལས་སེ་
ཚུ་དང་དུས་ཐོག་ཁར་དང་ བྤྲོ་གཏད་
རུངམ་འབད་ བརེ་སོར་འབད་ནི།  

18.638 

འཛམ་གྩིང་སྩི་
ཚོགས་གོང་
འཕེལ་ལས་
རྩིམ། ཨའེ་པི་
ཨེཕ། 
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བསྒྱུར་གཏང་ནི།  ཆུར་བརྟེན་གནམ་གཤིས་ཞབས་ཏོག་
དང་ རེན་ངན་ཡུན་ཐུབ་ཀྩི་ལུང་ཕྤྲོགས་
ལས་འགུལ།  

50.665 
འཛམ་གྩིང་
དངུལ་ཁང་། 

ཁེགས་དང་ཁཝ་ དེ་ལས་ཁེགས་འབེལ་
ཆུ་བརྟག་ཚུ་གི་བརྟག་དཔྱད་དང་བལྟ་
ཞྩིབ་།  

12.060 ཨི་སི་མྤྲོཌ།  

 

༣.༧.9 ཆསོ་དང་ལམ་སྤྲོལ་ལས་ས།ེ  
ཆོས་དང་ལམ་སྤྲོལ་ལས་དོན་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྩིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྩི་ཀ་
ཆེན་ཅིག་ཨིན། རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ཆོས་དང་ལམ་སྤྲོལ་ལས་སེ་གིས་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ ༡) དངོས་ཡོད་དང་
དངོས་མེད་ཀྩི་ ལམ་སྤྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ༢) ཚད་དང་ལྡན་པའྩི་
ཤེས་ཡོན་དང་ གཞྩི་རེྟན་མཁོ་བད་ཚུ་སྤྲོད་ནི་ཨིན། འདི་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ལས་སེ་འདི་ལུ་ འཆར་
དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,296.874 དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  
ལས་སེ་འདི་གི་ ལས་དོན་གཙ་ོབོ་ནང་ལུ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རྤྲོང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
151.324) དང་ གསར་སང་རྤྲོང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 101.418)། དེ་ལས་ དབང་
འདུས་ཕོ་བང་རྤྲོང་གསར་བཞེངས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 150.560) དང་ དག་མེད་རེ་ལྷ་ཁང་བསར་བསྐྲུན་ 
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 17.000)། གསར་སང་ཤི་ཏི་ཁ་རེ་ལུ་ ཤི་བ་ལ་ཡ་ལྷ་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 25.000)། ཐིམ་ཕུག་ཀུན་གསལ་ཕོ་བང་ལུ་ ཧྩིན་དུ་ལྷ་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་  (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
10.000) འབད་མྩི་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།  
འདི་ཁ་ལུ་ བཀྲྩིས་སང་རྤྲོང་དང་ མགར་ས་རྤྲོང་། འབྲུག་རྒྱལ་རྤྲོང་། ཕ་ཇོ་ལྡྩིང་ལྷ་ཁང་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་གི་དོན་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༩༩.༩༦༩ བཞག་སེ་ཡོད། ལག་ཐོག་ཡོད་པའྩི་ དབང་འདུས་ཆོས་གྩིང་ཕོ་བང་དང་ 
དབང་འདུས་རེ་རྤྲོང་ རྟ་མགོ་ལྷ་ཁང་ ལགས་རྩི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་ལུ་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧༤.༣༧༣ བཞག་སེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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ང་བཅས་རའྩི་ ལྷ་ཁང་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་ མྩི་སེ་ནང་ལུ་ རྩིམ་འགྤྲོ་ཚུ་འབད་ནི་ནང་ གལ་ཆེ་
བའྩི་འགན་ཁུར་འབག་མྩི་དེ་ ངོས་འཛིན་ཐོག་ལས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་འྤྲོག་ལུ་ ཐོ་བཀདོ་གྲུབ་པའྩི་ དཀོན་གཉེར་
ཚུ་ལུ་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ལས་ གཞུང་གིས་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ཡང་སྤྲོད་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའྩི་གསར་བཏོད་
འདི་གིས་ གྤྲོང་གཡུས་ཚུ་ནང་ ཆོས་ཕྤྲོགས་ཀྩི་ཕན་བདེ་དང་ མྩི་སེའྩི་མཐུན་ལམ་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
པའྩི་རེ་བ་ཡོད།  
དཔྱ་བགོ་བསྤྲོམས་ཀྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༩༢.༤༦༦ འདི་ རྤྲོང་ཁག་དང་རེད་འྤྲོག་ཚུ་ལུ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༧༢.༣༢༤ འདི་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ (ཆོས་སེ་ལྷན་ཚོགས་) དང་གཅིག་ཁར་བཞག་
དཔྱ་བགོ་སེ་ཡོད།  
ཐགི་ཁམ་ ༣.༡༨ པ་: ལམ་སྤྲོལ་ལས་ས་ེག་ིལས་དནོ་གཙ་ོབེ་ཚུ།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ་གྩི་མྩིང་། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

1 

དངོས་གསལ་ཅན་
གྩི་ལམ་སྤྲོལ་ཉམས་
སྲུང་དང་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི།  

བཀྲྩིས་སང་རྤྲོང་ཉམས་སྲུང་།  52.160 རྒྱ་གཞུང་། 
1.460 འབྲུག་གཞུང་། 

མགར་ས་རྤྲོང་ཉམས་སྲུང་། 25.000 རྒྱ་གཞུང་། 
0.525 འབྲུག་གཞུང་། 

ཕ་ཇོ་ལྡྩིང་ལྷ་ཁང་ཉམས་སྲུང་། 70.000 རྒྱ་གཞུང་། 
0.824 འབྲུག་གཞུང་། 

བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གྩིང་ཕོ་
བང་ཉམས་གསོ་དང་ལག་ལེན་བདེ་
སྩིག།  

19.334 འབྲུག་གཞྩི་ཚོགས། 

རྟ་མགོ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ།  15.959 འབྲུག་གཞུང་། 
དབང་འདུས་རེ་རྤྲོང་ཉམས་གསོ།  21.340 འབྲུག་གཞུང་། 
ལགས་རྩི་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ།  17.740 འབྲུག་གཞུང་། 
འབྲུག་རྒྱལ་རྤྲོང་ཉམས་སྲུང་།  50.000 འབྲུག་གཞུང་། 
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ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ་གྩི་མྩིང་། དངུལ་བསྤྲོམས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 
ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཧྩིན་དུ་ལྷ་ཁང་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  10.000 འབྲུག་གཞུང་། 

ས་རྤྲོ་སག་ཚང་ཐོག་སྤུབ།  2.655 འབྲུག་གཞུང་། 
གསར་སང་རྤྲོང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  100.000 རྒྱ་གཞུང་། 

1.418 འབྲུག་གཞུང་། 
པདྨ་དགའ་ཚལ་རྤྲོང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  150.000 རྒྱ་གཞུང་། 

1.324 འབྲུག་གཞུང་། 
དབང་འདུས་རྤྲོང་བསར་བཞེངས།  150.000 རྒྱ་གཞུང་། 

0.560 འབྲུག་གཞུང་། 
དག་མེད་རེ་ལྷ་ཁང་བསར་བསྐྲུན།  17.000 འབྲུག་གཞུང་། 
དགེ་ལེགས་ཕུག་ ཤི་ཏི་ཁ་རེ་ལུ་ 
ཤི་བ་ལ་ཡ་ལྷ་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  25.000 འབྲུག་གཞུང་། 

ཡོང་ལྷ་དགོན་པ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  15.000 འབྲུག་གཞུང་། 
 

༣.༧.10 ཁྩིམས་དང་སྩིག་འཛནི།  
ཁྩིམས་དང་སྩིག་འཛིན་ལས་སེ་ནང་ལུ་ དྲང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འགག་སེ་ རྤྲོད་དཔོན་ཡོངས་
ཁབ་ཡིག་ཚང་ བཀའ་ཁྩིམས་བཀོད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཁྩིམས་དོན་སྤྲོབ་གྲྭ་ 
དེ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྩིམས་རྩིག་སེལ་ཁང་བཅས་ལུ་ འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༦༦༣.༩༥༣ 
བཞག་སེ་ཡོད།    
འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་ཀྩི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འགག་སེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༨༣༧.༡༤༦ དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༠.༠༠༠ འདི་ ངང་ལམ་དང་བསམ་རེ་ལུ་ གཅིག་སྩིལ་ཞྩིབ་དཔྱད་སྤྲོ་ར་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གྩི་
དོན་ལུ་ཨིན། 
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ཐགི་ཁམ་ ༣.༡༩ པ་: ཁྩིམས་དང་སྩིག་འཛནི་ལས་སེ་གི་ ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ དམྩིགས་
གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་

བསྤྲོམས 
མ་དངུལ་
འབྱུང་ཁུངས། 

1 

མྩི་སེའྩི་
སྲུང་སྤྲོབ་
དང་ཉེན་
སྲུང་ཡར་
དྲག་

གཏང་ནི།  

རྒྱལ་གཞུང་འགག་སེའྩི་ལས་གཡོག་པའྩི་ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ།  8.260 འབྲུགཞུང་། 
སྤྲོད་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་ ༤ བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  16.190 འབྲུགཞུང་། 
བཀྲྩིས་དགའ་ཚལ་ལུ་ འགོ་དཔོན་དང་འགོ་དཔོན་མེན་པའྩི་
རགས་ཀྩི་སྤྲོད་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་ ༡༨ བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  14.350 འབྲུགཞུང་། 

ཐིམ་ཕུག་འགག་སེའྩི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཟའ་ཚང་སྤྲོད་
ཁྩིམ་གྩི་ རྒྱ་ཆེའྩི་ཉམས་གསོ།  7.500 འབྲུགཞུང་། 

ཐིམ་ཕུག་འགག་སེའྩི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལུ་ བཟའ་ཚང་སྤྲོད་ཁྩིམ་
ནང་གྤྲོག་མེ་བཙུགས་ནི།  4.500 འབྲུགཞུང་། 

རྡྤྲོ་རྤྲོ་ཁ་ལུ་ བཙོན་ཁང་དང་སྤྲོབ་གྲྭ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  8.879 འབྲུགཞུང་། 
རྡྤྲོ་རྤྲོ་ཁ་ལུ་ བཟའ་ཚང་སྤྲོད་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་ ༡༨ བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  30.222 འབྲུགཞུང་། 
དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་བཟའ་ཚང་སྤྲོད་ཁྩིམ་ཉམས་གསོ།  1.200 འབྲུགཞུང་། 
བསམ་ལྗྤྲོངས་ལུ་ འགོ་དཔོན་དང་འགོ་དཔོན་མེན་པའྩི་རྩིགས་ཀྩི་
བཟའ་ཚང་སྤྲོད་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་ ༣༠ བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  11.500 འབྲུགཞུང་། 

བཀྲྩིས་སང་ཕོམ་ཤིང་ལུ་ འགོ་དཔོན་གྩི་སྤྲོད་ཁྩིམ་ ཁང་ཚན་ 
༢ བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  6.000 འབྲུགཞུང་། 

ཕོམ་ཤིང་ལུ་ འགོ་དཔོན་དང་འགོ་དཔོན་མེན་པའྩི་རྩིགས་ཀྩི་ 
བཟའ་ཚང་སྤྲོད་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་ ༢༧ བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  25.650 འབྲུགཞུང་། 

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ བདག་སྤྲོང་ཁང་ཚན་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  7.229 འབྲུགཞུང་། 
འཇིགས་མེད་གྩིང་ལུ་ འགོ་དཔོན་དང་འགོ་དཔོན་མེན་པའྩི་
རྩིགས་ཀྩི་ བཟའ་ཚང་སྤྲོད་ཁྩིམ་ཁང་ཚན་ ༢༤ བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  5.964 འབྲུགཞུང་། 

འཇིགས་མེད་གྩིང་ལུ་མདོ་ཆེན་གྩི་སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  8.200 འབྲུགཞུང་། 
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འཇིགས་མེད་གྩིང་ལུ་ བཟའ་ཚང་སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། (ཁང་
ཚན་༢༤) 28.949 འབྲུགཞུང་། 

འཇིགས་མེད་གྩིང་ལུ་ཨམ་སྲུའྩི་དམག་གསར་གྩི་ཉལ་ཁང་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།  6.976 འབྲུགཞུང་། 

འཇིགས་མེད་གྩིང་ལུ་ འགོ་དཔོན་གྩི་བཟའ་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  27.450 འབྲུགཞུང་། 
འཇིགས་མེད་གྩིང་སྤྲོང་བརྡར་ལྟེ་བ་ནང་ ནང་འཁོད་འཁོར་ལམ་
རྩི་ནག་གཏང་ནི།  10.000 འབྲུགཞུང་། 

བཀྲྩིས་སང་ནུང་ཟྤྲོར་ལུ་ བཙོན་ཁང་གི་ཁང་ཚན་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  17.293 འབྲུགཞུང་། 
ས་རྤྲོ་ལུ་ མེ་རེན་སྲུང་སྤྲོབ་ལས་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  3.361 རྒྱ་གཞུང་། 
ཀྲྤྲོང་གསར་ལུ་ མེ་རེན་སྲུང་སྤྲོབ་ལས་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  3.000 རྒྱ་གཞུང་། 
ངང་ལམ་ལུ་གཅིག་སྩིལ་ཞྩིབ་དཔྱད་སྤྲོ་ར་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  15.000 འབྲུགཞུང་། 
བསམ་རེ་ལུ་ གཅིག་སྩིལ་ཞྩིབ་དཔྱད་སྤྲོ་ར་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  15.000 འབྲུགཞུང་། 

༣.༧.11 སྩིར་བཏང་མྩི་མང་ལས་དནོ།  
སྩིར་བཏང་མྩི་མང་ལས་དོན་ནང་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་ (ཞྩི་བའྩི་ལས་སེ་) དང་  དངུལ་རྩིས་ ཕྩི་འབེལ་ 
ར་ཁྩིམས་འདུས་ཚོགས་ ཕྩི་མྩི་ནང་བསྤྲོད་ ཞྩི་བའྩི་ཐོ་བཀོད་དང་མྩི་རྩིས་ དེ་ལས་ རང་སྤྲོང་ལས་སེ་དང་ 
ལྷན་ཚགོས་དག་པ་ཅིག་ཚུདཔ་ཨིན།  རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ སྩི་བཏང་མྩི་མང་ལས་དོན་གྩི་ འཆར་དངུལ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༤,༡༩༨.༣༤༧ བཞག་སེ་ཡོད།  
འདི་གི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ནང་ལུ་ ནིའུ་དིལྩི་ལུ་ འབྲུག་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་གཡོག་པའྩི་སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན་དང་ཉམས་གསོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༤.༢༠༦ དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསར་འཇལ་ལས་འགུལ་ 
གོ་རྩིམ་ ༣ པའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༥.༤༥༠ དེ་ལས་ གྤྲོང་གཡུས་དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕེལ་
ལས་རྩིམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༦.༡༢༠ དང་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་གྤྲོག་རྩིག་ཐོག་གི་ལས་རྩིམ་གོང་འཕེལ་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥.༠༠༠ འབད་མྩི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
ཞྩི་བའྩི་ཐོ་བཀདོ་དང་མྩི་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་ ཕྩི་མྩི་ནང་བསྤྲོད་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ ཡིག་ཚང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་ས་
ཁོངས་གོང་འཕེལ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༧.༦༡༩ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད་པའྩི་ཁར་ དངུལ་
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ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡.༥༠༠ འབད་མྩི་ཅིག་ ད་ཀ་ལུ་ སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གྩི་ ག་འགྩིག་ལཱ་གི་དོན་ལུ་བཞག་
སེ་ཡོད།   
ཐགི་ཁམ་ ༣.༢༠ པ་: སྩིར་བཏང་མྩི་མང་ལས་དནོ་གྩི་ ལས་དནོ་གཙ་ོབོ་ཚུ།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་
འབྱུང་
ཁུངས། 

1 
གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ དེང་དུས་
ཀྩི་རྩིམ་ལུགས་གུ་ལེགས་
བསྒྱུར་འབད་ནི།  

གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་གྤྲོག་རྩིག་ཐོག་ལས་འབད་
ནི་གི་རྩིམ་ལུགས་གོང་འཕེལ།  5.000 

འབྲུགཞུང་། 

2 ཁལ་དང་ཅ་དམ་ཞབས་ཏོག་
སྤྲོད་ནི་ཡར་དྲག་བཟྤྲོ་ནི།  

བསམ་རེ་གཅིག་སྩིགལ་ཞྩིབ་དཔྱད་སྤྲོ་ར་ཁ་ལུ་ 
ལྗྩིད་འཇལ་ཟམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  5.000 འབྲུགཞུང་། 

3 
བཀོད་ཁབ་དང་ལག་ལེན་
ཞབས་ཏོག་འཇོན་སབས་དང་
དོན་སྨྩིན་སྤྲོ་ལས་སྤྲོད་ནི།  

ནིའ་ཡོརྐ་ལུ་ སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་དང་ ཧེ་རྩི་
སོན་ རྒྱ་ཆེའྩི་རྒྱུན་སྤྲོང་།  10.000 འབྲུགཞུང་། 

ད་ཀ་ལུ་ སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་སྔ་གོང་
གི་ལཱ་ཚུ།  1.500 འབྲུགཞུང་། 

དིལྩི་ལུ་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོག་པའྩི་
སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  21.706 འབྲུགཞུང་། 
དིལྩི་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་ གཞུང་གི་སྩིང་ཁྩིམ་
ཚུ་ཉམས་གསོ།  2.500 འབྲུགཞུང་། 

4 ལས་ཁང་བཙན་ཐབས་འབད་
ནི།  

ཞྩི་བའྩི་ཐོ་བཀོད་དང་མྩི་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་ 
ཕྩི་མྩི་ནང་བསྤྲོད་ལས་ཁུངས་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཡིག་
ཚང་སྩིང་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་ས་ཁོངས་གོང་
འཕེལ་ དེ་ལས་ ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁེར་དཔར་
བསྐྲུན་འཕྲུལ་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ།   

17.619 

འབྲུགཞུང་། 
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ དམྩིགས་གཏད། ལས་དནོ། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་
འབྱུང་
ཁུངས། 

5 

དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ལུ་
དམྩིགས་གཏད་བསེད་པའྩི་ 
ལས་རྩིམ་ཚུ་ བརམ་ནི་དང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ལྷན་
ཐབས་འབད་ནི།  

གྤྲོང་གཡུས་དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕེལ་ལས་
རྩིམ།  16.120 

འབྲུགཞུང་། 

6 ས་ཆ་བདག་སྤྲོང་འཇོན་སབས་
ཅན་འབད་སྤྲོད་ནི།  རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསར་འཇལ་ལས་འགུལ།  25.450 འབྲུགཞུང་། 

 

3.༧.12 སྩིར་བཏང་ཟུར་གསགོ།  
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ སྩིར་བཏང་ཟུར་གསོག་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣,༡༨༢.༠༤༥ བཞག་སེ་ཡོད། དཔྱ་
བགོ་འདི་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཚད་གཞྩི་དང་བ་སྤྲོ་ཚུ་བསྒྲུབ་མྩི་ ལས་སེ་ཚུ་ལུ་ དགོས་མཁོ་ངོ་མ་
དང་བསྟུན་ཏེ་ རྩིས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་འབད་ནི་ཨིན།  
དཔྱ་བགོ་གཞན་ཚུ་གི་ནང་ལས་ སྩིར་བཏང་ཟུར་གསོག་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སེའྩི་བཙུག་འཐུ་དང་ ས་
གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མྩི་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་བསར་བཟྤྲོ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
ཐགི་ཁམ་ ༣.༢༡ པ་: སྩིར་བཏང་ཟུར་གསོག་ག་ིཁ་སལ།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ ལས་དོན། དངུལ་བསྤྲོམས། 
1 ལས་གཡོགཔ་གསར་བསྐྤྲོ་/གཞྩི་བཙུགས་ཚུ།  300.000 
2 གནས་སོར་ཁེ་ཕན་དང་ ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྤྲོང་།  350.000 
3 མགྤྲོན་སྤྲོང་སྤྲོ་སྤྲོན།  40.000 
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༣.༧.13 མྩི་སྤྲོབས་གངོ་འཕལེ།  
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ལས་སེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༢༨.༡༨༠ བཞག་སེ་ཡོད།  
 
 
 

4 དགོངས་ཞུའྩི་ཁེ་ཕན། 300.000 
5 རྒྱལ་ཁབ་༣ པ་ཚུ་ནང་འགྤྲོ་འགྲུལ། 40.000 
6 རྒྱལ་ཡོངས་དུས་སྤྲོན་ཚུ། 50.000 
7 ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མྩི་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་དང་འཐུས་

བསར་བཟྤྲོ་དང་ ཕྩི་འབེལ་ལས་གཡོག་གི་ཐོབ་ལམ་ཚུ།  
135.406 

8 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སེའྩི་བཙག་འཐུ།  250.000 
9 ཧེ་ལི་ཀོབ་ཀྲར་ལས་དོན།  85.425 
10 འཕལ་ཐོག་གི་ལཱ་ཚུ།  398.000 
11 གནམ་བྱཱ་ཆར་ཆུ་དང་འབེལ་བའྩི་ལཱ་/ཉམས་གསོ་གཞན།  225.000 
12 རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ། 573.214 
13 རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་- སྣུམ་འཁོར། 50.000 
14 བསར་གསོའྩི་ལས་རྩིམ། 40.000 
15 ཞྩིང་ལམ་གསརཔ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།  100.000 
16 རེན་ངན་རྒུད་གསོ་མ་དངུལ།  225.000 
17 བར་སྐབས་བཙག་འཐུ།  20.000 
  བསྤྲོམས། 3,182.045 
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ཐགི་ཁམ་ ༣.༢༢: མྩི་སྤྲོབས་གངོ་འཕལེ་གྩི་ལས་དནོ་གཙ་ོབོ་ཚུ།  
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ ལས་སེ། ལས་དོན། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་
འབྱུང་ཁུངས། 

1 སོ་ནམ་དང་ནགས་
ཚལ་ལྷན་ཁག། 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འྤྲོག་ལུ་ ལྤྲོགས་གྲུབ་
གོང་འཕེལ།  194.817 ཕྩིའྩི། 

2 ཤེས་རྩིག་ལྷན་ཁག། 

ས་རྤྲོ་ཤེས་རྩིག་མཐོ་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ ཤེས་རྩིག་གི་མཐོ་
རྩིམ་ཤེས་ཚད།  22.862 འབྲུགཞུང་། 

སྤྲོབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཁད་རྩིག་གོང་འཕེལ།  70.000 འབྲུགཞུང་། 
བསམ་རེ་ཤེས་རྩིག་མཐོ་རྩིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ ཚན་རྩིག་རྩིས་
བཀོད་རྩིག་པའྩི་མཐོ་རྩིམ་གོང་མ་ མཱསི་ཊརསི་གི་ཤེས་
ཚད།  

5.600 
འབྲུགཞུང་། 

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྤྲོང་སེལ་ཁང་གི་སྤྲོབ་ཚོགས་ཀྩི་ པི་
ཨེཆ་ཌི་ལས་རྩིམ།  5.260 ཨསི་ཨེཌི། 

3 གསོ་བ་ལྷན་ཁག། དུས་རྩིང་སྤྲོང་བརྡར་ (གསརཔ་) 10.000 འབྲུགཞུང་། 
དུས་རྩིང་སྤྲོང་བརྡར་ (འཕྤྲོ་མཐུད་) 38.581 འབྲུགཞུང་། 

4 བསན་རྒྱས་ལྷན་
ཁག། མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རྩིམ། 2.000 འབྲུགཞུང་། 

5 ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག། བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ལས་སེ་ནང་ ཚེ་གཡོག་ལག་རས་གོང་འཕེལ།  9.700 ཧེལ་བེ་ཊཱསི། 
6 ནང་སྩིད་དང་སྤྲོལ་

འཛིན་ལྷན་ཁག། 
འགོ་ཁྩིད་དང་འཛིན་སྤྲོང་ཡར་དྲག་སྤྲོང་བརྡར། ས་གནས་
གཞུང་སྤྲོང་ལས་ཁུངས།  8.500 ཕྩིའྩི། 

7 བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་
ཁག། འགན་ཁག་འཁྩི་བའྩི་སྤྲོང་བརྡར། 15.073 འབྲུགཞུང་། 

8 དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག། 

མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ 
གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས།  5.000 

འབྲུགཞུང་། 

9 ངན་ལྷད་བཀག་ མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ། 6.500 འབྲུགཞུང་། 
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ཨང་ ལས་སེ། ལས་དོན། དངུལ་
བསྤྲོམས། 

མ་དངུལ་
འབྱུང་ཁུངས། 

སྤྲོམ་ལྷན་ཚོགས།  
10 བཙག་འཐུ་ལྷན་

ཚོགས། མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ། 3.267 འབྲུགཞུང་། 

11 རྩིས་ཞྩིབ་དབང་
འཛིན། མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ། 32.002 འབྲུགཞུང་དང་

ཕྩིའྩི། 

12 ཞྩི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས། 

མཁའ་དབྩིངས་བཟྤྲོ་རྩིག་དང་ནང་ མཱསི་ཊརསི་དང་ 
དཔལ་འབྤྲོར་རྩིག་པའྩི་ པི་ཨེཆ་ཌི་སོགས།  32.200 འབྲུགཞུང་། 

གཞྩི་རྟེན་འགོ་ཁྩིད་ལས་རྩིམ།  9.600 འབྲུགཞུང་། 
ན་གཞྤྲོན་ཁད་རྩིག་འགོ་ཁྩིད་ལས་རྩིམ།  8.640 འབྲུགཞུང་། 
ཞྩི་གཡོག་ཁད་རྩིག་ལྡནམ་བཟྤྲོ་ནི།  94.550 རྒྱ་གཞུང་། 
བཀོད་ཁབ་འཛིན་སྤྲོང་ལས་རྩིམ།  7.699 འབྲུགཞུང་། 

13 དྲང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ། ཁྩིམས་ཁང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་སྤྲོང་བརྡར། 2.793 ཨསི་ཊྩི་ཡ། 
14 ལྷན་གཞུང་ཡིག་

ཚང་། ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ། 3.000 རྒྱ་གཞུང་། 

15 རྒྱལ་གཞུང་འགག་
སེ། ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ། 8.260 འབྲུགཞུང་། 

16 འཛིན་སྤྲོང་སེལ་
ཁང་། 

འཛིན་སྤྲོང་སེལ་ཁང་ནང་ ཨེམ་བི་ཨེ་ཤེས་ཚད་སྤྲོང་
བརྡར།  1.760 

འབྲུགཞུང་། 

སེལ་ཁང་གི་སྤྲོབ་ཚོགས་ལུ་ པི་ཨེཆ་ཌི་ལས་རྩིམ།  5.260 ཨསི་ཨེཌི། 
17 གསོ་བའྩི་ཚན་རྩིག་

གཙུག་ལག་སྤྲོབ་སེ། སྤྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བརེ་སོར་ལས་རྩིམ།  4.000 འབྲུགཞུང་། 

18 ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་
ལོའྩི་ལྷན་ཚོགས། 

ཕོ་མྤྲོའྩི་ཁད་ཆོས་སྐྤྲོར་མཁས་མཆོག་སེ་ཚན་ལུ་ རྒྱབ་སྤྲོར།  3.360 འཛམ་སྩི། 

ཨམ་སྲུའྩི་རྩུབ་སྤྲོད་ཀྩི་ རྤྲོད་གེང་འཛིན་སྤྲོང་།  3.997 ཨ་ལོའྩི་སྲུང་
སྤྲོབ་མ་དངུལ། 

19 མཐའ་འཁོར་
གནས་སངས་ལྷན་ ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ། 13.637 ཨསི་ཊེ་ལི་ཡ་

གཞུང་དང་
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ལོའྩི་ལྷན་ཚོགས་དང་ འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚོགས་ཀྩི་ཨམ་སྲུ་གི་ རྒྱབ་སྤྲོར་ཐོག་ལས་ ཕོ་མྤྲོའྩི་ཁད་ཆོས་ལུ་ ངོས་
ལེན་གྲུབ་པའྩི་ འཆར་གཞྩི་དང་འཆར་དངུལ་བརམ་ནི་སྐྤྲོར་ལས་ སོ་ནམ་དང་ནགཧ་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ 
ཤེས་རྩིག་ལྷན་ཁག་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དྲན་གསལ་ལས་རྩིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅི། 
ད་རེས་ཚུན་ཚོད་ ལས་སེ་དང་རྤྲོང་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལས་ འགོ་དཔོན་ ༣༠༠ དེ་ཅིག་ལུ་  ཕོ་མྤྲོའྩི་ཁད་
ཆོས་ལུ་ ངོས་ལེན་གྲུབ་པའྩི་ འཆར་གཞྩི་དང་འཆར་དངུལ་བརམ་ནི་ནང་ སྤྲོང་བརྡར་དང་དྲན་གསལ་ཚུ་
འབད་དེ་ཡོད། 
༣.༧.16 ས་གནས་གཞུང་།  
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ས་གནས་གཞུང་ (རྤྲོང་ཁག་དང་ རེད་འྤྲོག་ ཁྤྲོམ་སེ་) ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༡༥,༧༥༧.༧༩༦ བཞག་ས་ེཡོད་མྩི་འདི་ ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༧ དེ་ཅིག་གུ་གནསཔ་
ཨིན། ཁོང་གི་དཔྱ་བགོ་བསྤྲོམས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༣,༦༥༡.༨༥༣ འདི་ རྤྲོང་ཁག་དང་རེད་འྤྲོག་ཚུ་ལུ་
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༡༠༥༩༤༣ འདི་ ཁྤྲོམ་སེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།    
དབང་ཆ་ཕྩིར་སེལ་གྩི་བ་སྤྲོ་ཚུ་ ས་གནས་ཚུ་ནང་ གཏིང་ཟབ་ཅན་བཟྤྲོ་ནི་དང་ དངུལ་རྩིས་ཀྩི་རང་དབང་སྤྲོད་
ཐབས་ལུ་ ལོ་བསར་བཞྩིན་དུ་ རྤྲོང་ཁག་གོང་འཕེལ་གནང་སྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༤༠.༠༠༠ དང་ 
རེད་འྤྲོག་གོང་འཕེལ་གནང་སྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༡༠.༠༠༠ དཔྱ་བགོ་སྤྲོདཔ་ཨིན།  
འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་འདི་ནང་ མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༦.༠༠༠ དང་ ཞྩིང་ཆུའྩི་ཡུར་
བ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྤྲོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༧༦.༢༢༩ དེ་ལས་ གྤྲོག་གཡུས་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སེལ་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྤྲོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༦༣.༢༣༨ འབད་མྩི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ 
རྤྲོང་ཁག་དང་རེད་འྤྲོག་ཚུ་ནང་ ཞྩིང་ལམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་རྒྱུན་སྤྲོང་ལུ་ རྤྲོང་ཁག་དང་རེད་འྤྲོག་ཚུ་ནང་ གོ་རྩིམ་
བཞྩིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༤༢.༡༧༦ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༢༢.༨༧༠ བཞག་སེ་ཡོད། 
རེད་འྤྲོག་གི་གནས་རྩིམ་ཁར་ ལས་སེ་དང་འབེལ་བའྩི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་འདི་ནང་ལས་ ཤེས་རྩིག་ལས་
སེ་ལུ་ འཆར་དངུལ་མཐོ་ཤོས་སེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ དང་ དེའྩི་འྤྲོག་ལས་ར་ ཞྩི་བའྩི་ལས་སེ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༨ 
ཡོད་པའྩི་བརྡ་སྤྲོནམ་ཨིན།  
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ཁམ་རྩིས་ ༣.༤ པ་: ལས་སེ་དང་འབལེ་བའྩི་ རྤྲོང་ཁག་དང་རདེ་འྤྲོག་ཚུ་གི་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བག།ོ  
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

 
 

 

ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ངོ་མ་ཚུ་ འྤྲོག་གི་ཐིག་ཁམ་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན།  
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ལས་ས།ེ རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། 
རྤྲོང་ཁག། 7,790.895 3,643.975 11,434.870 

རདེ་འྤྲོག། 303.195 1,913.788 2,216.983 

རྤྲོང་ཁག་དང་རདེ་འྤྲོག་བསྤྲོམས། 8,094.090 5,557.763 13,651.853 

ཁྤྲོམ་ས།ེ (ཁྤྲོམ་ས་ེསྤྲོབ་གྲྭ་ཚུ་དང་སྦྲགས།) 850.726 1,255.217 2,105.943 

ས་གནས་གཞུང་བསྤྲོམས། 8,944.816 6,812.980 15,757.796 

རྩིས་ལ་ོའདའིྩི་བསྤྲོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ། 31% 23% 27% 

 2,481.517  
(18%) 

 1,075.612  (8%) 

 6,186.779  
(45%) 

 1,348.756  
(10%) 

 1,966.723  
(15%) 

 592.466  (4%) 

ཞི་བ། 
བཟོ་རག། 
ཤས་རག། 
གསོ་བ། 
སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐཡད། 
ལེམི་སོལེ། 
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རྤྲོང་ཁག་དང་རེད་འྤྲོག་ཚུ་གི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,557.763 
ཡོད་མྩི་འདི་ རྩིས་ལོ་འདིའྩི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ དེ་ཅིག་ཨིན། འདི་གི་
ཁ་གསལ་ཚུ་ ཟུར་དེབ་ ༡ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  
རང་སོའྩི་འཆར་དངུལ་གུ་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་ དབུས་གཞུང་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ དབུས་གཞུང་ལས་སེ་ཚུ་གིས་ རྤྲོང་ཁག་ (2,015.592)དང་ རེད་འྤྲོག་ 
(1,738.357) དེ་ལས་ ཁྤྲོམ་སེ་(1,216.924) ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མྩི་ གསར་
སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,970.873 ཨིན། འདི་བཟུམ་སེ་ རྤྲོང་ཁག་ཚུ་གིས་ རེད་
འྤྲོག་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མྩི་ ལས་དོན་ཚུ་གི་ འཆར་དངུལ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
1,682.198 ཨིན། དབུས་གཞུང་ལས་སེ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་མྩི་ འཆར་དངུལ་འདི་ཡང་བརྩི་བ་ཅིན་ ཟུར་
དེབ་ ༢ པ་དང་ ༣ ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས་གུ་
ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དེ་ཅིག་ཐོབ་ནི་ཨིན།  
 
དབུས་གཞུང་ལས་ས་ེཚུ་ནང་བཞག་ཡོད་མྩི་འཆར་དངུལ་དང་སྦྲགས་ཏ་ེ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ག་ི དཔྱ་བག་ོ
བསྤྲོམས།  

                    དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་། 
ལས་ས།ེ རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་གི་འཆར་དངུལ། 7,790.895 3,643.975 11,434.870 

ཁ་སྐྤྲོང་: དབུས་གཞུང་ལས་སེ་ནང་བཞག་ཡོད་མྩི་འཆར་
དངུལ།  - 2,015.592 2,015.592 

   ཕབ་ཆ་: རེད་འྤྲོག་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའྩི་འཆར་དངུལ།  - 1,682.198 1,682.198 

རྤྲོང་ཁག་བསྤྲོམས། 7,790.895 3,977.369 11,768.264 

རེད་འྤྲོག་ཚུ་གི་འཆར་དངུལ། 303.195 1,913.788 2,216.983 

ཁ་སྐྤྲོང་: དབུས་གཞུང་ལས་སེ་ནང་བཞག་ཡོད་པའྩི་འཆར་
དངུལ།  - 1,738.357 1,738.357 
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 ཁ་སྐྤྲོང་: རྤྲོང་ཁག་ཚུ་ནང་བཞག་ཡོད་པའྩི་འཆར་དངུལ། - 1,682.198 1,682.198 

རདེ་འྤྲོག་བསྤྲོམས། 303.195 5,334.343 5,637.538 

ཁྤྲོམ་སེ་ (ཁྤྲོམ་སེའྩི་སྤྲོབ་གྲྭ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་) 850.726 1,255.217 2,105.943 

ཁ་སྐྤྲོང་: དབུས་གཞུང་ལས་སེ་ཚུ་ནང་བཞག་ཡོད་པའྩི་འཆར་
དངུལ།  - 1,216.924 1,216.924 

ཁྤྲོམ་ས་ེབསྤྲོམས། 850.726 2,472.141 3,322.867 

ཡོངས་བསྤྲོམས། 8,944.816 11,783.853 20,728.669 

རྩིས་ལ་ོའད་ིག་ིཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ།  31% 40% 36% 
  

༣.༧.17 ཁྩིམས་བཟྤྲོ་དང་ དྲང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་ ར་ཁྩིམས་འདུས་ཚགོས་ཚུ།  
རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་འདུ།  
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༡༤.༤༧༣ གྩི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་བཀོད་དེ་
ཡོད། རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ་ནང་ལུ་ ཞྩིབ་འཚོལ་ལས་རྩིམ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༡.༥༨༥ དང་ སྩི་
ཚོགས་ལས་དོན་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༦.༨༥༥ འབད་མྩི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། གསར་སྒྲུབ་འཆར་
དངུལ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་གི་ ཉེན་སྲུང་རྩིམ་ལུགས་དང་ མེ་བསད་ལས་དོན་ཚུ་གི་ རྒྱུན་སྤྲོང་གི་
དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡.༩༩༠ གི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་བཀོད་དེ་ཡོད།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
 རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུ། གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། 116.099 112.473 
གསར་སྒྲུབ། 3.541 2.000 
བསྤྲོམས། 119.640 114.473 
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རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་སེ། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སེ་གི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༡༢.༣༢༧ གྩི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་བཀོད་དེ་
ཡོད། ཁོང་གི་རྒྱུན་སྤྲོང་འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་ སྩི་ཚོགས་བརེ་སོར་ལས་རྩིམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧.༥༠༢ 
དང་ ཞྩིབ་འཚོལ་ལས་རྩིམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢.༢༠༠ འབད་མྩི་ཚུད་དེ་ཡདོ། གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་
ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སེའྩི་སྩིང་ཁྩིམ་རབ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠༠.༠༠༠ དང་སྦྲགས་ཏེ་ 
གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠༢.༣༥༠ གི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་བཀོད་དེ་ཡོད།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
 རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་ས།ེ གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། 114.886 109.977 
གསར་སྒྲུབ། 106.700 102.350 
བསྤྲོམས། 221.586 212.327 

 
དྲང་ཁྩིམས་ལྷན་ས།ེ   
དྲང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་ག་ིདནོ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༧༢.༤༣༣ གྩི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་བཀོད་དེ་ཡོད། 
གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་ ད་རེས་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་བསང་ཡོད་མྩི་ ཧཱ་ལུ་ཁྩིམས་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་
གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༣.༠༠༠ དང་ གསར་སང་ལུ་ ཁྩིམས་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢.༠༠༠ དེ་ལས་ གསར་སང་དང་བུམ་ཐང་ ཧཱ་བཅས་ནང་ དྲང་དཔོན་གྩི་སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༡.༩༢༣ འབད་མྩི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
དྲང་ཁྩིམས་ལྷན་ས།ེ གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། 298.499 285.510 
གསར་སྒྲུབ། 101.620 86.923 
བསྤྲོམས། 400.119 372.433 
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ངན་ལྷད་བཀག་སྤྲོམ་ལྷན་ཚགོས། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྤྲོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༡༣.༤༣༡ གི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་འབད་དེ་
ཡོད། རྒྱབ་སྣྤྲོན་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ འཆར་དངུལ་བསྤྲོམས་ལས་ དཔྱ་བགོ་གཙོ་བོའྩི་ནང་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་
ལུ་ ཡིག་ཚང་སྩིང་ཁྩིམ་རབ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༠.༠༠༠ དང་ མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦.༥༠༠ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྩིའྩི་མཉམ་རྤྲོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡོངས་འབེལ་གོང་
འཕེལ་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣.༣༠༠ འབད་མྩི་ཚུ་ཚུད།  

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ངན་ལྷད་བཀག་སྤྲོམ་ལྷན་ཚགོས། གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། 87.502 77.581 
གསར་སྒྲུབ། 80.379 35.850 
བསྤྲོམས། 167.881 113.431 

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚགོས།  
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༨.༤༧༤ གི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་འབད་
དེ་ཡོད། དཔྱ་བགོ་གཙོ་བོ་ལ་ལོ་ཅིག་ ཤུལ་མའྩི་བཙག་འཐུའྩི་དོན་ལུ་ བཙག་འཐུའྩི་ཐོ་གཞུང་ དུས་མཐུན་
བཟྤྲོ་ནི་དང་ བཟྤྲོ་སྩིག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་རྒྱན་གྩི་ཉིནམ་ བརྩི་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢.༩༦༣ དང་ འབྲུག་གི་ཨ་ལོའྩི་སྩི་ཚོགས་ཀྩི་བཙག་འཐུ་དང་ ཨ་ལོའྩི་སྩི་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་
ཀྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༦༣༦ འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚགོས། གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། 44.917 43.059 

གསར་སྒྲུབ། 380.559 5.415 

བསྤྲོམས། 425.476 48.474 
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བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་འཆར་དངུལ་འདི་ གྤྲོས་འཆར་བཀོད་མྩི་ལས་ དམའ་
མྩི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སེ་གི་བཙག་འཐུའྩི་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༥༠.༠༠༠ དང་ བར་
སྐབས་བཙག་འཐུའྩི་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 20.000 འབད་མྩི་ཚུ་ སྩིར་བཏང་ཟུར་གསོག་ནང་
བཞག་སེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།   
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 257.538 ཀྩི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་
འབད་དེ་ཡོད། འདི་ནང་ལུ་ རྩི་རང་ལུ་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་དང་ སྤྲོབ་ཚོགས་ཀྩི་ཁང་ཚན་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 56.600 དང་ ལས་ཁང་ལྤྲོགས་གྲུབ་བཙན་ཐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 18.392 དེ་
ལས་ ཁད་རྩིག་གོང་འཕེལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7.110 འབད་མྩི་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།  ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ 
ལུང་ཕྤྲོགས་ཡིག་ཚང་བཞྩི་གི་ ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྤྲོང་ལས་དོན་དང་ འགན་ཁུར་འཁྩི་བའྩི་ཞལ་འཛོམས་
དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 169.317 གྩི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་བཀོད་དེ་ཡོད།   

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི། གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། 173.811 169.317 
གསར་སྒྲུབ། 96.911 88.221 
བསྤྲོམས། 270.722 257.538 
 

རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས།  
རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས་ཀྩི་དནོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 260.939 གི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་འབད་དེ་ཡོད། 
འཆར་དངུལ་འདི་ནང་ལུ་ མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ་དང་ འཛིན་སྤྲོང་ལས་དོན་ དེ་ལས་ ཞྩི་གཡོག་ཁད་རྩིག་
ལྡནམ་བཟྤྲོ་ནི་དང་ ནེ་རུ་དབང་ཕྱུག་སྤྲོབ་གཉེར་གྤྲོགས་རམ་ ན་གཞྤྲོན་ཁད་རྩིག་འགོ་ཁྩིད་ལས་རྩིམ་ གཞྩི་རྟེན་
འགོ་ཁྩིད་ལས་རྩིམ་དང་ ཟད་འགྤྲོ་བགོ་བཤའ་ཐོག་གི་ མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
172.641 འབད་མྩི་དེ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཞྩི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ལག་ལེན་ལུ་ དངུལ་
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ཀྲམ་ས་ཡ་ 15.601 དང་ ལས་སེ་ཚུ་ནང་ རང་སོའྩི་ལཱ་གི་འཆར་གཞྩི་གཞྩི་བཙུགས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
2.400 དེ་ལས་ ཞྩི་གཡོག་ནང་ལུ་ སྤུས་ཚད་དང་ཡུན་བརྟན་འགོ་ཁྩིད་ ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 7.669 དང་ ཞྩི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གཟེངས་བསྤྲོད་གསོལ་རས་ཀྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
4.750 འབད་མྩི་ཚུ་ཡང་ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། 76.757 70.970 
གསར་སྒྲུབ། 273.527 189.969 

བསྤྲོམས། 350.284 260.939 
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ལེའུ་ ༤ པ་: ཁལ་གྩི་ཐབས་ལམ།  
4.1 དངུལ་འབལེ་སམེས་ཤུགས་མཐུན་རེན་ ༢༠༡༦ ཅན་མ།  
དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་སྩིད་བྱུས་བསར་བཟྤྲོ་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་གུ་གཞྩི་བརེྟན་ཏེ་ གཙོ་བོ་ དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་
འཕར་ལུ་ མཐུན་རེན་སར་ནི་དང་ སེར་སེ་གོང་འཕེལ་སྩི་ལོ་ དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཏོན་ནི་གི་
ཐབས་ཤེས་འབད་ དངུལ་འབེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་ཡོངས་རྤྲོགས་ཅིག་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༤ པའྩི་
ཚེས་ ༤ ལུ་ གཞུང་གིས་ གསལ་བསགས་གནང་ཡི།   
དངུལ་འབེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་འདི་ ཐད་ཀར་གྩི་ཁལ་དང་ ཐད་ཀར་མེན་པའྩི་
ཁལ་ གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཁབ་ཨིནམ་ད་ དེ་ནང་ སྩིར་བཏང་དང་ཆེད་དམྩིགས་ཀྩི་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་ཚུ་
ཚུད། སྩིར་བཏང་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་འདི་ དཔལ་འབྤྲོར་ནང་གི་ལས་སེ་ཡོངས་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་ད་ 
ཆེད་དམྩིགས་ཀྩི་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་འདི་ དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་སྩིད་བྱུས་ ༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་འྤྲོག་
ལུ་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའྩི་ ལས་སེ་གཙོ་བོ་ཚུ་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད།   
དངུལ་འབེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་གིས་ སྔ་གོང་གི་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་དང་ 
ཡང་ཆག་ཚད་གཞྩི་ དེ་ལས་ ད་རེས་ཀྩི་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་ལས་ འགལ་བ་ཡོད་པའྩི་ བཅའ་ཡིག་གང་
རུང་ ཆ་མེད་ཨིན། སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་འདི་ཚུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༡ པའྩི་ཚེས་ ༡ ལས་ ཆ་
གནས་སེལ་དགོཔ་ཨིན།  
དངུལ་འབེལ་སེམས་ལུགས་མཐུན་རེན་ ༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་འདྲ་བཤུས་རེ་ གོ་བརྡ་དང་ཁུངས་གཏུགས་ཀྩི་
དོན་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད།  
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ལེའུ་ ༥ པ་: རྒྱ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་ གྲུབ་འབས་དང་ མཐངོ་སྣང་།  
བམ་ཚན་ ༡ པ་: འཕལ་ཁམས་ཀྩི་ དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་འཐནོ་རྩིམ་ཚུ།   
དོན་ཚན་འདི་ནང་ ནང་འཁོད་དང་རྒྱལ་སྩིའྩི་དཔལ་འབྤྲོར་ནང་གི་ འདས་པའྩི་དུས་ཀྩི་ འཐོན་རྩིམ་དང་འབེལ་
ཏེ་ ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་ འཕལ་ཁམས་ཀྩི་ དཔལ་འབྤྲོར་གྲུབ་འབས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། ང་བཅས་རའྩི་ 
དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་ ནུས་ཤུགས་ཡོདཔ་བཟྤྲོ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་དག་པ་ཅིག་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་སེ་ 
འདས་པའྩི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་ དཔྱ་སྙྤྲོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༡༢ རེའྩི་རྩིས་ཐོན་ཏེ་ཡོད། 
དུས་འབྩིང་གི་ རྒྱ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་ གྲུབ་འབས་དང་མཐོང་སྣང་འདི་ དཔལ་འབྤྲོར་དང་དངུལ་རྩིས་སྩིད་
བྱུས་ཚུ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ལས་སེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ འཐོན་རྩིམ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟྤྲོ་སེ་ བརྟག་དཔྱད་ཐོག་ལས་ 
གཏན་འཁེལ་འབདཝ་ཨིན།   
གཤམ་འཁོད་དོན་ཚན་ཚུ་ནང་ དཔལ་འབྤྲོར་ལས་སེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ འཕལ་ཁམས་ཀྩི་ དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་གྲུབ་
འབས་དང་ མཐོང་སྣང་ཚུ་ གསལ་བཤད་འབད་དེ་ཡོད།  
1. ལས་ས་ེང་ོམ། 
ནང་འཁདོ་ཐནོ་སདེ་ཡངོས་བསྤྲོམས་དང་ ནང་འཁདོ་མཁོ་འདདོ་ཡངོས་བསྤྲོམས།  
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༤ མཇུག་བསྡུ་ལས་ཚུར་ དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་འདི་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་གི་ མ་ར་
གཞྩི་བཙུགས་དང་ ལོ་ལྔའྩི་འཆར་གཞྩི་ ༡༡ པ་ལན་ལེན་ དེ་ལས་ སེར་སེ་ནང་ མ་ར་གཞྩི་འབད་མྩི་ཚུ་
གིས་ མདུན་འཕུལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་ བརྒྱ་ཆ་ 
༥.༨ ཡོད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༥ གུ་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་
གི་ དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༢ སེ་ ཚོད་རྩིས་བཀལ་མྩི་དང་ཕདཔ་ད་ ཡར་འཕར་ངོ་
མའདི་ ཚོད་རྩིས་འདི་ལས་ལྷག་སེ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། བརྒྱ་ཆ་ ༡.༣ ཀྩི་ཡར་སེང་འདི་ཡང་ གཞུང་གི་ ཡར་
སེང་ཅན་གྩི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ སོ་ནམ་ལས་སེ་ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་མཐོ་སུ་གྲུབ་མྩི་ལས་ཐོན་
ནུག། 
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གཞུང་གི་ ཡར་སེང་ཅན་གྩི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སོ་ནམ་ལས་སེ་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ནང་ ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༢.༤ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་མཐོ་སུ་སེ་ཐོན་ཏེ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༤.༦ གུ་གནས་མྩི་དེ་གིས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་གི་ སྩིར་བཏང་ཡར་འཕར་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༥ གི་ 
ཁེ་ཕན་བྱུང་ནུག། སྦུང་ཚོང་དང་བསིལ་ཚོང་ དེ་ལས་ སེལ་འདྲེན་ལས་སེ་ཚུ་གི་རྒྱ་སེད་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ཡང་ 
ཞབས་ཏོག་ལས་སེ་གི་ ཡར་འཕར་མཐོ་སུ་ཐོན་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༣ གུ་གནས་མྩི་དེ་གིས་ སྩིར་བཏང་ཡར་
འཕར་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༨.༢ དེ་ཅིག་གི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། བཟྤྲོ་གྲྭ་ལས་སེ་གི་ཐད་ལུ་ ས་གཏེར་དང་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ དེ་ལས་ གྤྲོག་མེ་བཏོན་ནི་ཡར་སེང་ཚུ་ལས་ སྩིར་བཏང་ཡར་འཕར་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༡.༢ དེ་
ཅིག་གིས་ ཕན་འདེབས་བྱུང་ནུག། འདི་བཟུམ་སེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ཡང་ ལས་སེ་ཚུ་གི་ ཡར་འཕར་
ཚད་གཞྩི་འདི་ ཅོག་འཐདཔ་སེ་ གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།    
ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ལས་སེ་གི་ཁེ་ཕན་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༧ དང་ 
ཞབས་ཏོག་ལས་སེ་གི་ཁེ་ཕན་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༨ གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། བཟྤྲོ་གྲྭ་ལས་སེ་གིས་ གཙོ་བོ་ གྤྲོག་མེ་
དང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཐོན་འབས་བསྤྲོམས་ལུ་ ཁེ་ཕན་མཐོ་དྲགས་ (45%) བྱུང་ནུག། 
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལུ་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་གྤྲོག་མེ་གིས་ གོ་རྩིམ་
བཞྩིན་དུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ དང་ ༡༤ ལས་ལྷག་པའྩི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ཡང་ འདས་པའྩི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་དང་ ཡར་འཕར་ལེགས་བསྒྱུར་གྩི་ སྩིད་བྱུས་
ཀྩི་ཐབས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཟྤྲོ་བཏོན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལས་སེ་ཚུ་ནང་ གྲུབ་འབས་མཐོ་སུ་གི་སྤྲོ་ལས་ ཡར་
འཕར་གྩི་ཚད་གཞྩི་དེ་ ད་རེས་གནས་ཚད་ཁ་ར་ གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན།  
མཁོ་འདོད་ངོ་མ་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡.༣ གྩིས་ ཡར་སེང་ཐོན་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ 
མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦.༥ དང་ ཉེར་སྤྲོད་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠.༡ གི་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག། 
གཞུང་གི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་ཚད་གཞྩི་ལུ་ དམའ་མཐའ་གི་ ཡར་སེང་ཡོད་རུང་  མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་
བསྤྲོམས་ལུ་ ཡར་སེང་མཐོ་སུ་ཡོད་མྩི་དེ་ སེར་སེ་གི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ ཡར་སེང་འགྤྲོ་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
པས། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ སེར་སེ་གི་ཉེར་སྤྲོད་འདི་ འབབ་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ཉེར་སྤྲོད་
བསྤྲོམས་ཀྩིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༥ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ མར་ཆག་ནི་ཨིན་པའྩི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཡུན་བརྟན་
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ཅན་གྩི་ སེར་སེའྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ མཁོ་འདོད་དཔྱ་སྙྤྲོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡.༣ གྩིས་ ཡར་
སེང་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན།   
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ ངོ་རང་འབབ་ཁུངས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥༨,༩༤༥ (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ 
2,478) གེ་ཅིག་ཡོད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༨༤,༦༨༠ (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ 
2,857) གུ་ ཡར་སེང་འྤྲོང་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། 
གངོ་ཚད་ཡར་འཕར།  
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ སྩིར་བཏང་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༥ གུ་གནས་ནུག། བཟའ་ཆས་
ལུ་ འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༢ དང་  བཟའ་ཆས་མེན་པའྩི་རྩིགས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༥ གུ་གནས་ཡོད་མྩི་
དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྩིའྩི་ཚོང་ལམ་ནང་ ས་སྣུམ་དང་ཉེར་སྤྲོད་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ གོང་ཚད་བབས་མྩི་ལུ་བརེྟན་ཏེ་   
ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་གྩི་ གོང་ཚད་བརྡ་སྤྲོན་འདི་ གནས་ཚད་དམའ་ཤོས་ལུ་
བབས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ སྩིར་བཏང་ལུ་ གོང་ཚད་ཀྩི་ཚད་གཞྩི་ སྔར་ཐོན་མེད་
པའྩི་ཚད་གཞྩི་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༢ གུ་བབས་ཡོད་མྩི་དེ་ བཟའ་ཆས་མེན་པའྩི་རྩིགས་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ 
མགྤྲོགས་དྲགས་འབད་བབས་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༨ གུ་གནས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།  
ཉེར་སྤྲོད་ཅ་ཆས་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༨.༠༡ ནང་འཁོད་ཀྩི་ཅ་ཆས་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༡.༩༩ ནང་འདྲེན་གྩི་ཅ་ཆས་
ཨིན་པས། འདས་པའྩི་ལོ་ངོ་གསུམ་ནང་ལུ་ སྩིར་བཏང་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་གྩི་ཚད་གཞྩི་དེ་ མགྤྲོགས་
དྲགས་འབད་བབས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ནང་འཁོད་ཀྩི་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་འདི་ ནང་འདྲེན་ཅ་ཅ་ཆས་ཀྩི་ གོང་ཚད་
ཡར་འཕར་དང་ཕདཔ་ད་ རྒྱུན་མ་ཚད་པར་ མཐོ་སུ་སེ་ར་ གནས་ཡོདཔ་ཨིན། སྩིར་བཏང་གོང་ཚད་ཡར་
འཕར་ལུ་ ནང་འཁོད་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དེ་གིས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་ སྩི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ དེ་ལས་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ རེ་གིས་ བེམ་ཕོག་ནུག། འདི་
གིས་ ང་བཅས་རའྩི་དཔལ་འབྤྲོར་ནང་ལུ་ གོང་ཚད་ཀྩི་འགྱུར་བ་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལུ་ ནང་འདྲེན་ཉེར་སྤྲོད་  
ཅ་ཆས་དང་ཕདཔ་ད་ ནང་འཁོད་གོང་ཚད་ཀྩི་འགྱུར་བ་གིས་ བེམ་མང་སུ་ཕོག་པའྩི་བརྡ་མཚོནམ་ཨིན།   
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ལཱ་གཡགོ། 
ལཱ་གཡོག་གི་ གོ་སྐབས་བཏོན་ནི་གི་ ལས་རྩིམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མྩི་དང་ དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་
ལས་དོན་ཚུ་ མགྤྲོགས་གགས་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འདས་པའྩི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ ལཱ་
གཡོག་མེད་པའྩི་ཚད་གཞྩི་ལུ་ ལེགས་བསྒྱུར་ཐོན་ཏེ་ཡོད།  ལཱ་གཡོག་ལུ་མཐུན་རེན་སར་ནིའྩི་ལས་རྩིམ་གྩི་ 
རྒྱབ་སྤྲོར་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦༡༧ ནང་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 262.808 དཔྱ་
བགོ་སྤྲོད་ཅི། ལས་རྩིམ་འདི་ འཕྤྲོ་མཐུད་ཀྩི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 303.367 
དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། ན་གཞྤྲོན་གྩི་ལཱ་གཡོག་མེད་པའྩི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ཡོད་པའྩི་ལས་རྩིམ་ཚུ་
ནང་ གཞན་ཡང་ ཕྩིའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཤེས་ཡོན་སང་ནི་དང་ རྩིག་རལ་གོང་འཕེལ་ལས་འཆར་འྤྲོག་ལུ་ 
ན་གཞྤྲོན་ཚུ་གིས་ ཕྩིའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ མཐོ་རྩིམ་ཤེས་ཡོན་སང་ནི་གི་དོན་ལས་ གཏའམ་མེད་པའྩི་སྩིན་
འགྲུལ་ཚུ་འཐོབ། དེ་བཟུམ་མའྩི་ལས་རྩིམ་ཚུ་གིས་ ན་གཞྤྲོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའྩི་དཀའ་ངལ་འབེལ་བའྩི་ 
གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་གི་རེ་ཡོད།   ་ 
2. ཕྩིའྩི་ལས་སེ། 
ཉེར་སྤྲོད་དང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ལུ་ ནང་འཁོད་མཁོ་འདོད་མཐོ་སུ་འབད་མྩི་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ ཚོང་འབེལ་ལྷག་
ཆད་ཀྩི་གནས་སངས་ མར་ཉམས་སོང་སེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༢༦.༦༦༦ འབད་ས་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༥.༨༢༩ གུ་གནས་ཡོད་མྩི་
དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥.༢ ཨིན་པས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ 
ཞབས་ཏོག་ནང་འདྲེན་མཐོ་སུ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་ཏོག་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༣.༥༢༩ 
རྩིས་ཆད་ཐོན་ནུག། གཞྩི་རྩིམ་འབབ་ཁུངས་ཀྩི་རྩིས་ཆད་དེ་ གཙོ་བོ་ གྤྲོག་མེའྩི་བུ་ལོན་ཚུ་དང་ གོང་འཕེལ་
དོན་གྩི་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་ཚུ་དང་འབེལ་ཏེ་ སེད་ཚུ་བཏབ་མྩི་ལས་བརེྟན་ཏེ་ཨིན་པས།      
འབྩིང་རྩིམ་འབབ་ཁུངས་ཀྩི་ལྷག་ཆད་ཐད་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལུ་རྒྱབ་སྤྲོར་གྩི་ རྒྱུན་སྤྲོང་གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལྷག་གུ་གནས་ཡོད་རུང་ ཚོང་འབེལ་གྩི་ཚད་གཞྩི་མཐོ་དྲགས་དང་ གཞྩི་རྩིམ་འབབ་ཁུངས་ཀྩི་
རྩིས་ཆད་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་གི་ རྒྱུན་སྤྲོང་རྩིས་ཁའྩི་རྩིས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ 
༤༡.༢༡༢ གུ་གནས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༩ དེ་ཅིག་
ཨིན་པས། གནམ་གྲུ་ཉོ་བའྩི་སྩིན་ཚབ་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ སྩིན་ཚབ་བཏབ་ཚར་ནི་ཨིན་མྩི་དང་ 
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གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་སེ་འབདཝ་ད་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ ནང་གི་ རྒྱུན་སྤྲོང་
རྩིས་ཁའྩི་རྩིས་ཆད་འདི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༣ གུ་ ལེགས་བསྒྱུར་འཐོན་
ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
དུས་ཡུན་དེ་ནང་གི་ གསར་སྒྲུབ་དང་ དངུལ་འབེལ་བྱུང་ཐོ་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་སྤྲོང་རྩིས་ཁའྩི་རྩིས་ཆད་ བསུབ་ནི་ 
ལང་སེ་ཡོད། བྱུང་ཐོ་མང་ཤོས་ཅིག་ སྩིན་འགྲུལ་དང་ རྒྱུན་སྤྲོང་རྩིས་ཁའྩི་རྩིས་ཆད་ གསུམ་དཔྱ་གཅིག་དེ་
ཅིག་ གནང་སྩིན་དང་སྦྲགས་པའྩི་ གསར་སྒྲུབ་ གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་ཐོག་ལས་ བསུབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདས་པའྩི་
ལོ་ངོ་གཉིས་ནང་གི་ གསར་སྒྲུབ་དང་ དངུལ་འབེལ་བྱུང་ཐོ་ངེས་ཏགི་གི་ རྒྱ་ཆེ་བའྩི་ཚད་གཞྩི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
སྩིར་བཏང་ཕྩི་ནང་སྤྲོད་ལེན་དེ་ རྩིས་ལྷག་གུ་གནས་ཏེ་ ཕྩི་དངུལ་ཟུར་གསོག་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡི།   
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥༡༦ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཟུར་གསོག་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ ཡུ་ཨེས་ ྤོྲོ་ལར་ས་ཡ་ ༡༡༡༩ གུ་གནས་
ཡོད་མྩི་དེ་གིས་ ལོ་གཅིག་ལས་ལྷག་པའྩི་ ནང་འདྲེན་དང་ ཟླཝ་ ༣༠ དེ་ཅིག་གི་ ཉེར་མཁོ་ནང་འདྲེན་ཚུ་ 
འགབ་ཚུགས་པའྩི་ཚད་གཞྩི་ཁར་གནས་ནུག།  
ང་བཅས་རའྩི་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལྷག་སེ་ རྒྱ་གར་ལས་ ནང་འདྲེན་
འབདཝ་ལས་ ཕྩིའྩི་ལས་སེ་གི་གྲུབ་འབས་ ཚད་འཇལ་ནི་ལུ་ རྒྱ་གར་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྩི་ནང་སྤྲོད་ལནེ་འདི་ 
གལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན། རྒྱ་གར་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་སྤྲོང་རྩིས་ཁའྩི་རྩིས་ཆད་དེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༤-༡༥ 
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༣༠.༡༧༧ འབད་ས་ལས་ དུམ་ག་ཅིག་མ་ལེགསཔ་ཐལ་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༣༩.༣༥༥ གུ་གནས་ནུག། སྩིར་བཏང་རྒྱུན་སྤྲོང་རྩིས་ཁའྩི་
རྩིས་ཆད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ དེ་ཅིག་ རྒྱ་གར་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོང་འབེལ་འཐབ་མྩི་ལས་ཐོན་ནུག།  
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ རྒྱ་གར་གྩི་རུ་པི་ཟུར་གསོག་ ཟུར་གསོག་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་
ཆ་ ༢༧.༥ གུ་གནས་ཡོད་མྩི་དེ་གིས་ རྒྱ་གར་ལས་ ཟླཝ་ ༤ དེ་ཅིག་གི་ ནང་འདྲེན་ཡོངས་རྤྲོགས་ལུ་ 
འགབ་ཨིན་པས། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླཝ་ ༦ པ་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པའྩི་བར་ན་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་
ལར་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་གྩི་བརེ་སོར་ཐང་གཞྩི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༡ གིས་ ཉམས་སོང་ནུག།    
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3. དངུལ་འབེལ་ལས་ས།ེ  
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ ང་བཅས་རའྩི་དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་དང་ཕདཔ་ད་ དངུལ་འབེལ་དང་    
བུ་ལོན་གྩི་གནས་སངས་འདི་ འྤྲོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སེ་གནས་ནུག། ཏི་རུ་བཀྲམ་སེལ་གཉིས་པ་ (བཀྲམ་
སེལ་ཐོག་གི་ཏི་རུ་དང་ སེད་མེད་བཙུགས་བཞག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྩི་ཟུར་གསོག་བཅས་) གི་ ཡར་འཕར་གྩི་
ཐད་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༤-༡༥ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༨ འབད་ས་ལས་  རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༥.༨ ཀྩི་ ཡར་འཕར་ཐོན་ཡོད་མྩི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ ཕྩི་དངུལ་ལུ་ ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠.༠ དང་ 
དུས་འཛིན་བཙུགས་བཞག་ལུ་ ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༢༨.༣ ཡོད་མྩི་ལས་ཐོན་ནུག། དུས་ཡུན་དེ་ནང་ 
བཀྲམ་སེལ་ཐོག་གི་ཏི་རུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༦ གིས་ ཡར་འཕར་སོང་ཡོད་མྩི་དང་ གསོག་འཇོག་བཙུགས་བཞག་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༢.༥ གིས་ ཡར་འཕར་ཡོད་མྩི་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ ཏི་རུ་བཀྲམ་སེལ་གཉིས་པ་ (བཀྲམ་སེལ་ཐོག་གི་ཏི་
རུ་དང་ སེར་སེའྩི་རྒྱུན་སྤྲོང་རྩིས་ཁ་ བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་བཅས་) ལུ་ ཡར་འཕར་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༨ ཐོན་
ནུག།  
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ གཞུང་གི་བུ་ལོན་ལུ་ མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༨ 
ཀྩི་ཡར་འཕར་དང་ སེར་སེ་གི་བུ་ལོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༤.༧ ཡར་འཕར་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ནང་འཁོད་བུ་ལོན་བསྤྲོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༦.༦༠༣ (ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༦༠.༩) གུ་གནས་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ དེ་ཅིག་ སེར་སེ་གིས་ལེན་པའྩི་བུ་ལོན་ཨིན་པས།  
བུ་ལོན་ཡོངས་བསྤྲོམས་འདི་ ལས་སེ་དང་འབེལ་ཏེ་ བགོ་བཤའ་རབ་པ་ཅིན་ ཁྩིམ་བཟྤྲོ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢ 
དང་ ཚོང་འབེལ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠.༣ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་དང་ བལྟ་བཤལ་ སེལ་འདྲེན་བཅས་ལུ་ བརྒྱ་
ཆ་ ༡༨.༣ ཨིན་པས། སོ་ནམ་ལས་སེ་ལུ་ཡང་ བུ་ལོན་ལུ་ ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༦ པ་
ནང་ བུ་ལོན་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༧ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པ་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 
༥.༡ གུ་འཛེགས་ནུག།     
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླཝ་ ༦ པ་ཚུན་གྩི་དུས་ཡུན་དང་ཕདཔ་ད་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པ་ནང་ལུ་ སྩིན་
འགྲུལ་བསྤྲོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༡.༡ གིས་ ཡར་སེང་ཐོན་ཡོདཔ་ད་ ལོག་བཏབ་མ་ཚུགས་པའྩི་སྩིན་འགྲུལ་དེ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༦.༤ གིས་ ཡར་སེང་སོང་ནུག། ཨིན་རུང་ ལོག་བཏབ་མ་ཚུགས་པའྩི་བུ་ལོན་གྩི་ཆ་ཚད་འདི་ 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༤-༡༥ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༩.༥ འབད་ས་ལས་ དཔལ་འབྤྲོར་ལས་དོན་ཚུ་ ཡར་སེང་ཅན་
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འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༩.༡ གུ་བབས་ནུག། 
སྩིར་བཏང་ལུ་ ཚོང་འབེལ་དང་སོ་ནམ་ཞབས་ཏོག་ནང་མ་གཏོགས་ ལས་སེ་ག་རའྩི་ནང་ལུ་ ལོག་བཏབ་མ་
ཚུགས་པའྩི་བུ་ལོན་གྩི་ཚད་གཞྩི་ལུ་ ལེགས་བསྒྱུར་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པ་མཇུག་བསྡུ་
ལུ་ ལོག་བཏབ་མ་ཚུགས་པའྩི་བུ་ལོན་ བཞྩི་དཔྱ་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག་ ཚོང་འབེལ་ལས་སེ་ནང་དང་ དེ་གི་འྤྲོག་
ལས་ར་ ཞབས་ཏོག་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༧.༦ དེ་ལས་ བཟྤྲོ་བཏོན་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥.༤ གུ་གནས་ནུག།  
བམ་ཚན་ ༢ པ་: རྒྱ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་མཐངོ་སྣང་།  
1. ལས་ས་ེང་ོམ། 
ནང་འཁདོ་ཐནོ་སདེ་ཡངོས་བསྤྲོམས་དང་ ནང་འཁོད་མཁོ་འདོད་ཡོངས་བསྤྲོམས།  
རྒྱལ་སྩིའྩི་ དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་མཐོང་སྣང་དང་འཁྩིལཝ་ད་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་ལེགས་ཤོམ་
མེད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ མཐོ་སུ་འྤྲོང་ནི་གི་ སྔྤྲོན་དཔག་འབད་དེ་འདུག། ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ གོང་
ཚད་ལུ་ འགྱུར་བ་ལེགས་ཤོམ་དང་ རྒྱལ་སྩིའྩི་ཚོང་ལམ་གྩི་ རེ་འདུན་བསར་གསོ་དང་འཁྩིལ་ སྩིར་བཏང་ལུ་ 
རྒྱལ་སྩིའྩི་དཔལ་འབྤྲོར་གནས་རྩིམ་ནང་ དཔལ་འབྤྲོར་ལས་དོན་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྤྲོ་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན་པས།  
འཕལ་ཁམས་ཀྩི་ལོ་ཚུ་ནང་ ལྷྤྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྤྲོགས་ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་མཐོ་སུ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཐུང་མ་
འྤྲོངས་པའྩི་ནང་ལུ གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ནང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ ཡར་སེང་ཅན་སེ་ འབད་ནི་དང་ སེར་
སེའྩི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་ ཚོང་ལམ་གྩི་གནས་སངས་ལུ་ ལེགས་བསྒྱུར་འཐོན་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཡར་འཕར་
གྩི་གནས་སངས་འདི་ འཕྤྲོ་རྒྱུན་མཐུད་པའྩི་ཚོད་རྩིས་འདུག།   
རྒྱ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་སྩིག་བཀོད་འགོ་འདྲེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ རྒྱ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་ ཚོད་རྩིས་ཚུ་དང་
འཁྩིལཝ་ད་ དུས་འབྩིང་ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་འདི་ མགྤྲོགས་ཤུགས་ལྡན་པའྩི་ སེར་སེའྩི་མ་ར་
གཞྩི་བཙུགས་དང་ རྒྱུན་སྤྲོང་རྩིས་ཁའྩི་རྩིས་ཆད་ལེགས་བསྒྱུར་ དེ་ལས་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ཚུ་ ཚད་གཞྩི་
རན་ཏོག་ཏོ་གུ་གནས་མྩི་གི་ རྒྱབ་སྤྲོར་ཐོག་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་ཚད་གཞྩི་ཁརགནས་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་
འདུག། དུས་འབྩིང་ལུ་ གོང་ཚད་བརྟན་ཏོག་ཏོ་དང་ བུ་ལོན་གྩི་གོ་སྐབས་ གོ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་ དེ་ལས་ དངུལ་
འབེལ་བརྟན་གཞྩི་དང་ཡར་འཕར་ཚུ་ལས་བརེྟན་ རྒྱ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་གཞྩི་ར་ཚུ་ སྩིང་སྩིང་འབད་གནས་ནི་
གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན་པས།      
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དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་འདི་ དུས་འབྩིང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦=༩ གི་བར་ན་ ཡུན་བརྟན་སེ་ གནས་ནི་གི་ཚོད་
རྩིས་ཡོདཔ་ད་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ བཟྤྲོ་གྲྭ་ལས་སེ་
མེན་པར་ ཞབས་ཏོག་ལས་སེ་ལས་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་འདུག། འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ གྤྲོག་མེ་
ལས་འགུལ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ འབབ་འགྤྲོ་ནི་ཨིནམ་ལས་བརེྟན་ཏེ་ཨིན་
པས། ཨིན་རུང་ མང་སེ་ཆུ་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་དང་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཀྩི་ངོ་ཕེད་ཀ་དང་
པའྩི་ནང་ལས་ གྤྲོག་མེ་བཏོན་ནི་ ཡར་སེང་འགྤྲོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ བཟྤྲོ་གྲྭ་ལས་སེ་གི་ ཁེ་ཕན་དེ་ཡང་ ཡར་
སེང་འགྤྲོ་ནི་ཨིན།  
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ སྦུང་ཚོང་དང་བསིལ་ཚོང་ནང་ རྒྱ་ཆེ་བའྩི་ཡར་འཕར་འཐོན་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་
ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལས་སེ་ལུ་ དཔྱ་སྙྤྲོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༩ དེ་ཅིག་གི་ ཡར་འཕར་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་
རྩིས་ཡོད། སོ་ནམ་ལས་སེ་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་ཐོན་སེད་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ ལས་དོན་དག་པ་ཅིག་ར་ གསར་
བཏོད་འབད་ནི་ཨིན་ོྩིམ་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ འཕལ་ཁམས་ཀྩི་ ཡར་འཕར་ཚད་གཞྩི་དེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་འབད་ར་ 
གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
 ཐགི་ཁམ་ ༥.༢ པ་: དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་དང་ དའེྩི་སྔྤྲོན་དཔག་བཅུད་བསྡུས།  
ལ་ོར་ེརའེྩི་ཡར་འཕར་ % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ང་ོམ་ ང་ོམ་ ང་ོམ་ ང་ོམ་ ཚདོ་རྩིས་ ཚདོ་རྩིས་ ཚདོ་རྩིས་ ཚདོ་རྩིས་ ཚདོ་རྩིས་ 
ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡར་འཕར་ངོ་མ་ 5.1 2.1 5.7 6.5 6.9 5.8 6.7 6.8 11.1 
སོ་ནམ་ 2.3 2.4 2.4 4.6 3.3 3.1 4.2 2.8 2.8 
བཟྤྲོ་གྲྭ་ 6.8 3.9 3.7 8.1 7.4 4.0 6.7 6.8 16.7 
   བཟྤྲོ་བཏོན་ 6.8 (5.3) 9.2 4.4 6.0 10.3 10.3 10.3 10.3 
  གྤྲོག་མེ་དང་འཐུང་ཆུ་ (0.6) 10.8 (2.8) 7.4 5.3 0.9 9.4 13.7 39.0 
  བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ 18.2 (2.2) 6.5 10.3 9.9 2.5 (0.0) (5.7) (9.5) 
ཞབས་ཏོག། 0.7 1.6 8.2 8.3 8.3 8.3 9.6 8.5 8.1 

 འབྱུང་ཁུངས་: རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་བཀྱོད་འགྱོ་འདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།  

གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་སྤྲོམ་ཤོས་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་གུ་ལྷྤྲོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་དེ་ཡང་ འགྤྲོས་
ཀྩིས་བབས་ནི་ཨིན་པའྩི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། ལོགས་གཅིག་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྤྲོངས་ཆས་ལུ་ ཡར་འཕར་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་
རྩིས་ཡོདཔ་ལས་ དཔྱ་སྙྤྲོམས་མཁོ་འདོད་ལུ་ ཡར་སེང་འཐོན་ཏེ་ ཕྩིའྩི་ལས་སེ་ནང་ ཨེབ་ཤུགས་འཐོན་ནི་
ཨིན་པས། གྤྲོག་མེ་བཏོན་ནི་ལུ་ མགྤྲོགས་ཤུགས་ལྡན་པའྩི་ཡར་སེང་དང་ ཕྩིར་ཚོང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་གྩི་
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བྱུང་ཐོ་ལུ་ ཡར་སེང་འཐོན་མྩི་དེ་གིས་ འབབ་ཁུངས་དང་འབེལ་ཏེ་ ནང་འཁོད་མཁོ་འདོོོད་ཡང་ ཡར་སེང་
འགྤྲོ་འྤྲོང་། དཔལ་འབྤྲོར་ནང་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའྩི་ དཔྱ་སྙྤྲོམས་མཁོ་འདོད་ལུ་ མགྤྲོགས་ཤུགས་ཡོད་པའྩི་ 
ཡར་སེང་མཐོ་དྲགས་འཐོན་མྩི་དེ་གིས་ འཇོན་སབས་ཡོད་པའྩི་ མཁོ་འདོད་འཛིན་སྤྲོང་གི་ དགོས་མཁོ་འཐོན་
འྤྲོང་།  
དུས་འབྩིང་དང་དུས་རྩིང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་ བརྟན་གཞྩི་ སྩིང་སྩིང་བཞག་ཐབས་ལུ་ གྤྲོག་མེ་ཕྩིར་
ཚོང་ལས་འཐོན་པའྩི་ མ་དངུལ་བྱུང་ཐོ་འཐེབ་ བརྒྱུད་སེལ་གྩི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ བརྟན་གཞྩིའྩི་མ་དངུལ་
ཅིག་གཞྩི་བཙུགས་གནང་ནི་ཨིན དེ་བཟུམ་མའྩི་མ་དངུལ་དེ་གིས་ མ་དངུལ་བྱུང་ཐོ་འཐེབ་ཚུ་ འཛིན་སྤྲོང་
ཚུལ་མཐུན་འཐབ་སེ་ ཁེ་འབབ་ཆེ་བའྩི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་དང་ མ་འྤྲོངས་པའྩི་མྩི་རབས་ཀྩི་དོན་ལུ་ གསོག་
འཇོག་ཚུ་འབད་ནི་ཨིན།  
 

ཐགི་ཁམ་ ༥.༣ པ་: དཔྱ་སྙྤྲོམས་མཁོ་འདདོ་དང་ དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་རྒྱ་ཚད་ ད་ེལས་ འབབ་ཁུངས་བཅུད་
བསྡུས།  
མཁ་ོའདདོ་དཔྱ་སྙྤྲོམས་ (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ང་ོམ་ ང་ོམ་ ང་ོམ་ ང་ོམ་ ཚདོ་རྩིས་. སྔྤྲོན་
དཔག་ 

སྔྤྲོན་དཔག་ སྔྤྲོན་
དཔག་ 

སྔྤྲོན་དཔག་ 

ནང་འཁོད་མཁོ་འདོད་ཡངོས་བསྤྲོམས་ངོ་
མ་ (15.0) 23.4 11.3 3.6 5.0 (2.5) 7.3 9.3 2.1 

རྤྲོངས་ཆས། 3.1 5.7 24.2 8.0 (2.8) 8.4 (5.2) 14.6 18.0 
སེར་གྩི་ཉེར་སྤྲོད། 5.0 12.7 32.4 7.2 (5.9) 9.1 (8.8) 17.8 22.0 

མ་ར་གཞྩི་བཙུགས། 3.6 (34.6) 22.3 16.5 12.8 0.9 1.1 (1.8) (3.4) 
སེར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས། (2.0) (38.1) 40.3 15.3 13.9 0.6 0.8 (2.7) (4.5) 

དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་རྒྱ་ཚད་དང་འབབ་ཁུངས།          ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་བརྡ་སྤྲོན། 
(དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་) 

103.86
8 97.983 119.54

6 
132.02

1 
152.19

3 
167.66

4 192.406 216.14
2 

247.9
41 

ནང་འཁོ་འདོད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ (དངུལ་
ཀྲམ་ཐེར་འབུབ་) 

120.97
1 

144.7
14 

167.7
84 

185.09
4 

202.42
3 

212.4
17 

239.74
2 

270.52
0 

299.85
4 

ངོ་རང་འབབ་ཁུངས་(ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་) 2,335.
400 

2,294.
690 

2,430.
550 

2,478.
140 

2,857.
453 

3,069.
571 

3,444.
867 

3,790.
104 

4,275.
237 

འབྱུང་ཁུངས་: རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་བཀྱོད་འགྱོ་འདྲེན་ཚོགས་ཆུང་།  

ཤུལ་མའྩི་ལོ་ངོ་ ༣-༤ ནང་ལུ་ མྩི་རྤྲོབས་ཡར་འཕར་ཚད་གཞྩི་ ༡.༣ འབད་མྩི་དང་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་
ཡོད་པའྩི་ དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་ཐོན་འབས་བསྤྲོམས་ཀྩི་ ཡར་སེང་དང་འཁྩིལ་བ་ཅིན་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ 
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ངོ་རང་འབབ་ཁུངས་ཀྩི་ ཚོད་རྩིས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༠༠,༥༤༡ (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ 4,275)  གུ་
གནས་ནི་ཨིན་པས། སྩི་ལོ་ ༢༠༢༠ འཐོནམ་ད་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༨༧,༥༦༤ གུ་གནས་ནི་གི་
ཚོད་རྩིས་ཨིན་པས།  
གངོ་ཚད་ཡར་འཕར། 
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ ས་སྣུམ་གྩི་གོང་ཚད་ བབས་འགྤྲོ་མྩི་དང་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དེ་ དམའ་སུ་སེ་གནས་ནི་དེ་གིས་ དཔྱ་སྙྤྲོམས་གོང་ཚད་བརྡ་སྤྲོན་འདི་ དམའ་སུ་སེ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༣.༢ གུ་གནས་ནུག།  
རྒྱལ་སྩི་དང་ལུང་ཕྤྲོགས་ཚོང་ལམ་ཚུ་ནང་ ཉེར་སྤྲོད་དང་ ས་སྣུམ་གྩི་གོང་ཚད་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྤྲོ་ནི་དང་ ང་
བཅས་རའྩི་ ནང་འཁོད་གོང་ཚད་ཚུ་ འགྤྲོས་ཀྩིས་འབད་ ཡར་སེང་འགྤྲོ་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་དང་འཁྩིལཝ་ད་ 
དུས་ཐུང་ལུ་ འབྲུག་གི་གོང་ཚད་བརྡ་སྤྲོན་ཡར་འཕར་ལུ་ཡང་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན་པས། འདི་
ཁ་ལུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་ཕེད་ཀ་ཤུལ་མ་ལས་འགོ་བཟུང་སེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་ངོ་བཞྩི་དཔྱ་དང་པ་ཚུན་ 
ནང་འཁོད་དང་ནང་འདྲེན་གཉིས་ཆ་རའྩི་ གོང་ཚད་བརྡ་སྤྲོན་ཚད་གཞྩི་ལུ་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་གུ་
གཞྩི་བརྟེན་ཏེ་འབདཝ་ད་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ གོང་ཚད་བརྡ་སྤྲོན་ཚད་གཞྩི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༡ གུ་ ཡར་
སེང་འཐོན་ནི་ཨིན་པས། ཏི་ར་བཀྲམ་སེལ་ ༢ པ་ལུ་ དཔྱ་སྙྤྲོམས་ཡར་འཕར་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢.༢ དང་ 
ནང་འཁོད་ཐོན་སདེ་ཡོངས་བསྤྲོམས་ཀྩི་ཡར་འཕར་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༦ འབདཝ་ད་ དུས་འབྩིང་ལུ་ གོང་ཚད་
ཡར་འཕར་འདི་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༧ གུ་གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་འདུག།  
ཁམ་རྩིས་ ༥.༡ པ་: གངོ་ཚད་ཡར་འཕར་གྩི་གནས་སངས།  
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2. ཕྩིའྩི་ལས་སེ། 
སྩིར་བཏང་ཕྩི་ནང་སྤྲོད་ལནེ། ད་རེས་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་བསང་ཡོད་མྩི་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ མཇུག་
བསྡུ་རན་མྩི་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གྤྲོག་མེ་དང་འབེལ་བའྩི་ ནང་འདྲེན་ཚུ་བབས་འགྤྲོ་མྩི་ དེ་ལས་ གྤྲོག་མེ་
ཕྩིར་ཚོང་ཡར་སེང་ཚུ་ལས་བརེྟན་ཏེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ ནང་ལུ་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་པའྩི་ ཚོང་འབེལ་རྩིས་
ཆད་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥.༩ སེ་ཡོད་མྩི་དེ་ དེ་གི་ཤུལ་མའྩི་ལོ་ངོ་གསུམ་ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་
བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩ གུ་འབབ་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། འབབ་ཁུངས་ལུ་བརྟེན་པའྩི་ གྤྲོག་མེ་མེན་པའྩི་ནང་
འདྲེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ནང་འདྲེན་ཚུ་ ་ཚོད་རྩིས་མཐོ་སུ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ རྒྱུན་སྤྲོང་གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་ལས་ 
བྱུང་ཐོ་རྒྱུན་བརྟན་ཅན་འབད་མྩི་དེ་གིས་ རྒྱུན་སྤྲོང་རྩིས་ཁའྩི་རྩིས་ཆད་འདི་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ ནང་ལུ་ 
ནང་འཁོདཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༡.༡ འབད་ས་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ནང་ལུ་ 
དམའ་སུ་སེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༧ གུ་གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
འདི་དང་འདྲཝ་སེ་ གྤྲོག་མེ་དང་འབེལ་བའྩི་ གསར་སྒྲུབ་བྱུང་ཐོ་འདི་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་
དེ་གིས་ བབས་འགྤྲོ་འྤྲོང་། ཨིན་རུང་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རྤྲོགས་ཚུ་ལས་ འཆར་དངུལ་གྩི་རྒྱབ་སྤྲོར་ལུ་ 
གསར་སྒྲུབ་གནང་སྩིན་དང་ གྤྲོག་མེ་མེན་པའྩི་སྩིན་འགྲུལ་གཞན་ཚུ་གིས་ དུས་འབྩིང་ལུ་ རྒྱུན་སྤྲོང་རྩིས་ཁའྩི་
རྩིས་ཆད་ཚུ་ ལྡང་ཚད་ཅན་འབད་ བསུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  
ཁམ་རྩིས་ ༥.༢ པ་: ཕྩིའྩི་ལས་སའེྩི་ཚདོ་རྩིས། (སྩིར་བཏང་།) 

 

 (25)  (26)  (28)  (29) 
 (23)  (21) 

 (15) 

 (35) 
 (30) 
 (25) 
 (20) 
 (15) 
 (10) 
 (5) 
 -    

 (50) 
 (40) 
 (30) 
 (20) 
 (10) 
 -    
 10  
 20  
 30  

ངོ་མི་ ངོ་མི་ ཚོད་རྩིས། སོན་དཔག སོན་དཔག སོན་དཔག སོན་དཔག 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

རྒྱུན་སྐྱ
ོང་རྩི

ས་ཁ
འ་ལྷ

ག་ཆ
ད་ ན

ང་འཁ
ོད་ཐོན

་སྐྱད་
བརྒྱ་

ཆ།)
 

དངུལེ
་ཀྲམི

་ཐར་
འབུམི

་ནང་
། 

རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁ། དངུལེ་འབྲལ་རྩིས་ཁ། 
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ནང་འདྲེན་ལུ་ ཡར་འཕར་འགྤྲོས་ཀྩིས་བྱུང་མྩི་དང་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ལས་ གྤྲོག་མེ་བཏོན་ནི་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ གྤྲོག་མེ་ཕྩིར་ཚོང་ཁ་ལུ་ རྒྱུན་བརྟན་ཅན་གྩི་ གསར་སྒྲུབ་དང་རྒྱུན་སྤྲོང་གི་བྱུང་ཐོ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཕྩི་ནང་སྤྲོད་ལེན་གྩི་རྩིས་ལྷག་ མཐོ་སུ་འཐོན་ནི་ཨིན་པས། ཤུལ་མའྩི་ལོ་ངོ་གསུམ་ནང་ལུ་ དཔྱ་སྙྤྲོམསལུ་ ལོ་
བསར་ཕྩི་ནང་སྤྲོད་ལེན་འདི་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ ནང་ལུ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ ༡༥༢.༩༦༨ འབད་ས་ལས་ 
ཡར་སེང་ཐོག་ལུ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ ༣༡༨.༥༡༣ གུ་གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། འདི་གིས་འབད་ སྩིར་བཏང་
རྩིས་ལྷག་དེ་གིས་ དུས་ཡུན་དེ་ནང་ ཕྩི་དངུལ་ཟུར་གསོག་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡.༢༥༠ ལས་ 
ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡.༦༡༧ གུ་ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་ད་ འདི་གིས་ ཉེར་མཁོའྩི་ནང་
འདྲེན་དང་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྩི་ཟླ་གངས་ཀྩི་ ཟད་འགྤྲོ་ཚུ་ལང་ནི་ཨིན་པས།    
རྒྱ་གར་དང་གཅགི་ཁར་ ཕྩི་ནང་སྤྲོད་ལནེ་འད་ི  འཕལ་ཁམས་ཀྩི་ལོ་ཚུ་ནང་ གྤྲོག་མེ་དང་འབེལ་བའྩི་ ནང་
འདྲེན་ འགྤྲོས་ཀྩིས་འབད་ མར་བབས་མྩི་དང་ གནང་སྩིན་དང་སྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ཁར་ཐོབ་མྩི་ཚུ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ལེགས་བསྒྱུར་སོང་སེ་ཡོད། འདི་ལས་བརེྟན་ཏེ་ རྒྱ་གར་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་སྐཡོང་རྩིས་ཁའྩི་རྩིས་
ཆད་དེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༧.༢ གུ་
གནས་ས་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༢ གུ་ ལེགས་བསྒྱུར་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་
ཡོད།  
འཆར་དངུལ་གནང་སྩིན་ཚུ་གུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་འབད་གནས་པའྩི་ཁར་ གྤྲོག་མེ་དང་འབེལ་བའྩི་ ནང་འདྲེན་
ཚུ་ བབས་ཏེ་ར་འབད་རུང་ དུས་ཐུང་ལུ་ སྩིན་འགྲུལ་དང་ གྤྲོག་མེའྩི་གནང་སྩིན་ཚུ་ བབས་ནི་དེ་གིས་ 
སྩིར་བཏང་ཕྩི་ནང་སྤྲོད་ལེན་གྩི་རྩིས་ལྷག་ལུ་ མར་འབབ་འཐོན་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་ 
འགོ་བཙུགས་པའྩི་བསང་ མང་སེ་ཆུ་ལས་ གྤྲོག་མེ་ཕྩིར་བཏོན་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་མྩི་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་
ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ནང་ལུ་ སྩིར་བཏང་ཕྩི་ནང་སྤྲོད་ལེན་གྩི་རྩིས་ལྷག་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ གིས་ ཡར་སེང་
འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན།  
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ཁམ་རྩིས་ 5.3: རྒྱ་གར་དང་གཅགི་ཁར་ ཕྩི་ནང་སྤྲོད་ལེན་གྩི་ཚདོ་རྩིས། 

 

 
ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ རྒྱ་གར་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྩི་ནང་སྤྲོད་ལེན་གྩི་རྩིས་ལྷག་གི་དེ་གིས་ རྱ་གར་གྩི་རུ་པི་
ཟུར་གསོག་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ རུ་པི་ཐེར་འབུམ་ 
༢༠.༨༡༢ ཡོད་ས་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ནང་ལུ་ རུ་པི་ཐེར་འབུམ་ ༤༨.༡༧༩ (131%) གུ་
གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ད་རེས་ཡོད་པའྩི་ རུ་པི་ཟུར་གསོག་ཐོག་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༤ 
ལས་ ༨ ཚུན་གྩི་ ནང་འདྲེན་ (ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་) ལུ་ ལྡང་ཚད་ཡར་སེང་འཐོན་ནི་ཨིན་པས། 
3. དངུལ་འབེལ་ལས་ས།ེ 
དུས་འབྩིང་ལུ་ ཏི་རུ་བཀྲམ་སེལ་འདི་ དཔྱ་སྙྤྲོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༩ རེའྩི་ ཡར་སེང་འྤྲོང་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་
ཡོད། གྤྲོག་མེ་ཕྩིར་ཚོང་འཐེབ་ལུ་བརྟེན་པའྩི་ ཕྩིའྩི་བདོག་གཏད་ངེས་ཏིག་གི་བྱུང་ཐོ་ མཐོ་སུ་འབད་མྩི་དང་ 
དམྩིགས་བསལ་ལུ་ མང་སེ་ཆུ་གྤྲོག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་གི་ ཕྩིར་ཚོང་ཁེ་འབབ་ཚུ་གིས་ ཏི་རུ་བཀྲམ་སེལ་ ༢ 
པའྩི་ཡར་སེང་ལུ་ མཐུན་རེན་སར་ནི་ཨིན།  
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རྒྱུན་སོྐྱང་རྩིས་ཁ། དངུལེ་འབྲལ་རྩིས་ཁ། གསར་སྒྲུབ་རྩིས་ཁ། 
སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ཆད། རྒྱུན་སོྐྱང་རྩིས་ཁ་་(ནང་འཁོད་ཐོན་སོྐྱད་བརྒྱ་ཆ།) 
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ཁམ་རྩིས་ 5.4: དངུལ་འབལེ་ཡར་འཕར།  

 

 
དུས་འབྩིང་ལུ་ གཙོ་བོ་ དངུལ་འབེལ་ཡོངས་རྤྲོགས་བརྒྱུད་པའྩི་ སྩིན་འགྲུལ་གྩི་གོ་སྐབས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནང་
འཁོད་སྩིན་འགྲུལ་འདི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དེ་ཅིག་གུ་ གནས་ནི་གི་
ཚོད་རྩིས་ཡོད།  

4. དངུལ་འབེལ་ལས་ས།ེ 
དུས་འབྩིང་གི་ དངུལ་འབེལ་ཚོད་རྩིས་འདི་ འྤྲོག་གི་ཐིག་ཁམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།: 
ཐགི་ཁམ་ ༥.༤ པ་: དངུལ་འབལེ་སྩིག་བཀོད་ཚདོ་རྩིས།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
  ང་ོམ། བསར་བཟྤྲོ། འཆར་དངུལ། ཚདོ་རྩིས། ཚདོ་རྩིས། 
ཐནོ་ཁུངས་ཚུ། 42,039.298 47,890.080 51,402.893 50,286.702 50,183.530 

ནང་འཁདོ་འྤྲོང་འབབ། 28,033.813 29,167.933 34,700.355 41,607.631 42,055.438 
ཁལ། 19,884.626 21,078.490 24,444.478 25,553.834 27,548.871 
ཁལ་མྩིན། 8,149.186 8,089.443 10,255.877 16,053.797 14,506.568 

གནང་སྩིན། 14,889.610 17,897.049 16,702.538 8,679.071 8,128.092 
རྒྱ་གར། 10,721.698 14,388.827 13,845.368 7,248.000 6,810.000 
གཞན། 4,167.912 3,508.222 2,857.170 1,431.071 1,318.092 
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དངུལེ་བཀྲམི་སལ་ ༢ པ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱོད ཕྱིའི་བདོག་གཏད་ངས་ཏག། ནང་འཁོད་སྐྱན་འགྲུལེ། སྒེར་ས་སྐྱན་འགྲུལེ། 
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
  ང་ོམ། བསར་བཟྤྲོ། འཆར་དངུལ། ཚདོ་རྩིས། ཚདོ་རྩིས། 

ལས་འགུལ་གནང་སྩིན། 12,549.595 16,197.049 15,002.538 6,979.071 6,428.092 
རྒྱ་གར། 9,446.698 12,688.827 12,145.368 5,548.000 5,110.000 
གཞན། 3,102.897 3,508.222 2,857.170 1,431.071 1,318.092 

   ལས་རྩིམ་གནང་སྩིན། 2,340.015 1,700.000 1,700.000 1,700.000 1,700.000 
རྒྱ་གར། 1,275.000 1,700.000 1,700.000 1,700.000 1,700.000 
གཞན། 1,065.015 - - - - 

བྱུང་ཐ་ོགཞན། (884.125) 825.098 - - - 
དངུལ་བསྤྲོམས། 43,603.000 54,380.432 55,850.264 51,150.027 58,780.835 

ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས། 44,688.448 56,283.212 57,915.710 53,253.292 59,414.980 
རྒྱུན་སྤྲོང་།  22,880.591 25,670.598 28,569.671 32,494.918 36,350.119 
གསར་སྒྲུབ། 21,807.856 30,612.614 29,346.039 20,758.375 23,064.861 

སྩིན་འགྲུལ་ངསེ་ཏགི། (1,885.332) (1,902.780) (2,065.446) (2,103.265) (634.145) 
སྔ་གཡར་/བཀག་འཛནི་ (ངསེ་ཏགི་) 799.884 - - - - 

གཞྩི་རྩིམ་ལྷག་ཆད། 545.380 (4,398.034) (2,358.561) 2,921.765 (5,257.224) 
དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཆད།  (1,563.702) (6,490.352) (4,447.371) (863.326) (8,597.305) 
སྩིན་འགྲུལ་ངསེ་ཏགི། (1,215.483) 1,003.048 (348.239) 1,748.272 50.716 

སྩིན་འགྲུལ། 1,818.680 3,826.146 2,472.082 6,192.670 3,933.623 
སྩིན་ཚབ། 3,034.163 2,823.098 2,820.321 4,444.398 3,882.907 

ཐནོ་ཁུངས་ཁད་པར། (2,779.185) (5,487.304) (4,795.610) 884.946 (8,546.589) 
  Iནང་འཁདོ་ཐནོ་སྐྱད་ལེས་བརྒྱ་ཆ། 
འྤྲོང་འབབ་དང་གནང་སྩིན།  29.6   29.9   28.6   24.6   21.6  

ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ།  19.7   18.2   19.3   20.4   18.1  
གནང་སྩིན།  10.5   11.2   9.3   4.2   3.5  

དངུལ་བསྤྲོམས།  30.7   34.0   31.0   25.0   25.3  
ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས་ (ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་བརྒྱ་ཆ་

)  31.4   35.2   32.2   26.1   25.6  

རྒྱུན་སྤྲོང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་བརྒྱ་ཆ)  16.1   16.1   15.9   15.9   15.7  
གསར་སྒྲུབ་ (ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་བརྒྱ་

ཆ)  15.3   19.1   16.3   10.2   9.9  

སྩིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་   (1.3)  (1.2)  (1.1)  (1.0)  (0.3) 
གཞྩི་རྩིམ་ལྷག་ཆད།  0.4   (2.8)  (1.3)  1.4   (2.3) 
དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཆད།  (1.1)  (4.1)  (2.5)  (0.4)  (3.7) 
སྩིན་འགྲུལ་ངསེ་ཏགི།  (0.9)  0.6   (0.2)  0.9   0.0  

སྩིན་འགྲུལ།  1.3   2.4   1.4   3.0   1.7  
སྩིན་ཚབ།  2.1   1.8   1.6   2.2   1.7  

ཐནོ་ཁུངས་ཁད་པར།   (2.0)  (3.4)  (2.7)  0.4   (3.7) 
ནང་འཁདོ་ཐནོ་སདེ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་)  142,107.10   159,928.35   180,034.69   204,273.56   232,041.35  
       འབྱུང་ཁུངས་: རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་བཀྱོད་ 

2017།  
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མྩི་མང་ཟད་འགྤྲོ། 

ལོ་ལྔའྩི་འཆར་གཞྩི་ ༡༢ པའྩི་ལོ་ངོ་དང་པ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་གི་ མྩི་མང་ཟད་འགྤྲོ་འདི་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༣,༢༥༣.༢༩༢ ཀྩི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ དང་
ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༡ གིས་ འབབ་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན། རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོའྩི་ཚོད་རྩིས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༣༢,༤༩༤.༩༡༨ འབདཝ་ད་ ཧེ་མའྩི་ལོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༧ གྩི་ཡར་སེང་ཨིན། རྩིས་ལོ་ 
༢༠༡༨-༡༩ ནང་གི་ རྒྱུན་སྤྲོང་འགྤྲོ་ནང་ལུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནང་གི་ བཙག་འཐུའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ ༧༠༠.༠༠༠ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ འདི་ འཆར་གཞྩི་གསརཔ་གི་ ལོ་ངོ་དང་
པ་འབདཝ་ལས་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོའྩི་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༠,༧༥༨.༣༧༥ འབད་མྩི་དེ་ 
འཆར་གཞྩི་ ༡༢ པའྩི་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༨ ཀྩི་རྩིས་ཨིན་
པས།  
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ནང་ལུ་ ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༩,༤༡༤.༩༨༠ གི་ ཚོད་
རྩིས་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡.༦ གི་ཡར་སེང་ཡོད། འདི་ནང་ རྒྱུན་
སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༦,༣༥༠.༡༡༩ དང་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༢༣,༠༦༤.༨༦༡ གི་ (འཆར་གཞྩི་ ༡༢ པའྩི་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ་ཡོངས་བསྤྲོམས་ཀྩི་ཚོད་རྩིས་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༢༠) ཚོད་རྩིས་ བཀོད་དེ་ཡོད།   
ཁམ་རྩིས་ ༥.༥ པ་: དུས་འབྩིང་ག་ིཟད་འགྤྲོའྩི་གནས་སངས།  
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ཐོན་ཁུངས། 
ནང་འཁདོ་འྤྲོང་འབབ། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨༡༩ ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༡,༦༠༧.༦༣༡ གི་རྩིས་ ཚོད་
རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་འདི་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥.༩ གི་ཡར་སེང་ཡོད། ཚོད་
རྩིས་བཀོད་མྩི་ཡར་སེང་འདི་ ཧེ་མའྩི་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༦.༥ གི་ ཡར་
སེང་འཐོན་ནི་གི་རྩིས་ཨིནམ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡར་སེང་དངུལ་བསྤྲོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡༦,༠༥༣.༧༩༧ འཐོན་ནི་གི་རྩིས་ཨིན།  འྤྲོང་འབབ་ལུ་ ཡར་སེང་མཐོ་དྲགས་འྤྲོང་ནི་འདི་ཡང་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ མང་སེ་ཆུ་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ལས་ གྤྲོག་མེ་བཏོན་ནི་འགོ་བཙུགས་ནི་སེ་ཡོད་མྩི་ལས་ 
ཁེབ་ས་གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  5, 531.971 འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན།   
སྤྲོད་ཁལ་ནུས་ཤུགས་ཀྩི་ རྩིས་བཀོད་ལམ་ལུགས་གསར་པའྩི་ཐོག་ལས་ཡང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ལུ་ 
འྤྲོང་འབབ་འཐེབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,615.992 འཐོན་ནི་གི་རྩིས་ཡོད། ལོ་དེ་ནང་ ལས་འཛིན་ཚུ་ལས་ 
སེད་ཡང་ མང་སེ་ཆུ་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ སེད་བཏབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
3,050.278 གུ་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ལུ་ ཡར་སེང་ཆུང་ཀུ་འབད་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༡ དེ་ཅིག་ 
འཐོན་ནི་གི་རྩིས་ཨིན། ཐད་ཀར་གྩི་ཁལ་གྩི་ཐད་ལུ་ སྤྲོད་ཁལ་ནུས་ཤུགས་ལས་བརེྟན་ཏེ་ ཡར་སེང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 6,013.392 གི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་ཡོད་མྩི་ལས་ འཐོན་ནི་གི་རྩིས་ཨིན། ཨིན་རུང་ མང་སེ་ཆུ་
གྤྲོག་མེ་ལས་ ཁེབ་ས་གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  4,089.615 གུ་འབབ་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་
ཡོདཔ་ལས་ ཁལ་མྩིན་འྤྲོང་འབབ་འདི་ དུམ་ག་ཅིག་འབབ་ནི་གི་རྩིས་ཡོད།  
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ཁམ་རྩིས་ ༥.༦ པ་: ནང་འཁདོ་མ་དངུལ་གྩི་གནས་སངས།  

 

 
དངུལ་འབེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་དང་ ཡངས་ཆག་ཚུ།  
དངུལ་འབེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་དང་ ཡངས་ཆག་ཚུ་ དཔལ་འབྤྲོར་ནང་ལུ་ ཐོན་སེད་ཅན་གྩི་ མ་ར་
གཞྩི་བཙུགས་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཏོན་ནི་གི་ རྒྱུད་བསྐུལ་ལུ་ གཙོ་རྩིམ་ལས་སེ་ཚུ་ལུ་བྩིནམཔ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ ཁལ་གྩི་གཞྩི་རེྟན་ཆུང་ཀུ་འབདཝ་ལས་དང་ ལས་སེ་ཉག་གཅིག་དང་ ནང་འདྲེན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་
ལས་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་དང་ ཡངས་ཆག་དང་འབེལ་བའྩི་ འྤྲོང་འབབ་ཀྩི་གྤྲོང་རྒུད་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ མྩི་
མང་ཟད་འགྤྲོ༌ཚུ་གཏང་ནི་ལུ་ དོ་འགན་རྒྱ་ཆེཝ་སེ་ར་བྱུངམ་ཨིན།   
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན་དང་ ཡངས་ཆག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འྤྲོང་འབབ་
གྤྲོང་རྒུད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,406.532 གུ་གནས་མྩི་དེ་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ 15.7 གི་རྩིས་ཨིན་པས། ཁལ་གྩི་ཟད་འགྤྲོ་མཐོ་ཤོས་ར་ བཙོང་ཁལ་ཐོག་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠.༣ 
དང་ དེའྩི་འྤྲོག་ལས་ར་ ཅ་དམ་ཁལ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༢.༤ གུ་གནས་ནུག། ་འཕལ་ཁམས་ཀྩི་ ཁལ་གྩི་ཐབས་
ལམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ རང་སོའྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ་གུ་ལས་ ཧ་ལམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༠༠.༠༠༠ དེ་ཅིག་ 
བྤྲོས་གཏང་དགོཔ་འཐོན་ནི་ཨིན་པས། ཧེ་མའྩི་ལོ་ནང་ཉོ་མྩི་ གནམ་གྲུ་གི་བེམ་འདི་ མ་བརྩི་བ་ཅིན་ འྤྲོང་
འབབ་བྤྲོས་གཏང་དགོཔ་འཐོན་མྩི་ལུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦.༢ ཀྩིས་ ཡར་སེང་འཐོན་འྤྲོང་།  
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རྒྱུན་སོྐྱང་ གསར་སྒྲུབ་ ཟད་འག་བསོམིས་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་སོམིས ཁལེ་ག་འོང་འབབ ཁལེ་མིན་འོང་འབབ 
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ཐགི་ཁམ་ ༥.༥ པ་: ཁལ་ཡངས་ཆག་དང་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རེན།  
 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཕྩིའྩི་གནང་སྩིན། 
འཆར་གཞྩི་ ༡༢ པ་ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱ་གར་གཞུང་དང་སྦྲགས་པའྩི་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རྤྲོགས་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་
སྤྲོར་ཐང་ཐིགས་གཅིག་ཁར་འབད་བའྩི་ ཚོད་རྩིས་གུ་གཞྩི་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ལུ་ ཕྩིའྩི་
གནང་སྩིན་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧,༢༤༨.༠༠༠ དང་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རྤྲོགས་
གཞན་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༤༣༡.༠༧ འབདཝ་ད་ བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༨,༦༧༩.༠༧ གྩི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ནང་ལུ་ གནང་སྩིན་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨,༡༢༨.༠༩༠ ཚདོ་རྩིས་
བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་འདི་ཡང་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦,༨༡༠.༠༠༠ དང་ གོང་འཕེལ་མཉམ་
རྤྲོགས་གཞན་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༣༡༨.༠༩༠ འཐོབ་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་གུ་གཏི་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  
 
  

ཁལ་ཚུ།   དངུལ་བསྤྲོམས།   
བཙོང་ཁལ།                      2,218.602  
ཅ་དམ་ཁལ།                      1,427.969  
སྔྤྲོ་ལྗང་ཁལ།  52.381 
ནང་ཁལ།                          34.449  
ལས་འཛིན་འབབ་ཁུངས་/ཚོང་གི་འབབ་ཁུངས་ཁལ།                        173.130  
རང་སོའྩི་འབབ་ཁུངས་ཁ། 500.000  
བསྤྲོམས།                     4,406.532  
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ཁམ་རྩིས་ ༥.༧ པ་: ཕྩིའྩི་གནང་སྩིན། 

 
 

དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཆད། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་བསྤྲོམས་ལྷན་ཆད་འདི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༢.༥ གུ་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ཕདཔ་ད་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ལུ་ ལེགས་བསྒྱུར་
འཐོན་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༠.༤ གུ་གནས་ནི་ཨིན་རུང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༧ གུ་ ཉམས་
ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
དུས་འབྩིང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཆད་འདི་ལུ་ ཁལ་གྩི་ཐབས་ལམ་དང་ ཟད་འགྤྲོ་ཁུངས་ལྡན་བཟྤྲོ་ནི་ དེ་ལས་ 
གོང་འཕེལ་མཉམ་རྤྲོགས་ཚུ་ལས་ གནང་སྩིན་བསྡུ་སྒྲུབ་ཚུ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ འགྱུར་བ་འཐོན་འྤྲོང་།   
ཁམ་རྩིས་ ༥.༨ པ་: དངུལ་རྩིས་གནས་སངས། 
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ཐོན་ཁུངས་ དངུལེ་བསོམིས་ དངུལེ་རྩིས་ལྷག་ཆད 
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མྩི་མང་བུ་ལནོ། 
མྩི་མང་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་འདི་ གལ་ཅན་ཨིནམ་ངོས་འཛིན་ཐོག་ལས་ གཞུང་གིས་ མྩི་མང་བུ་ལོན་སྩིད་བྱུས་ 
༢༠༡༦ ཅན་མ་བརམས་མྩི་དེ་གིས་ མ་དངུལ་ཟད་འགྤྲོའྩི་གྤྲོས་ཆད་ཚུ་ བག་ཟྤྲོན་ཅན་དང་ མྩི་མང་བུ་ལོན་དེ་ 
ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་ཚད་གཞྩི་ཁར་ རྒྱུན་སྤྲོང་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟྤྲོཝ་ཨིན།  
མྩི་མང་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ཕྩིའྩི་སྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ འབབ་ཁུངས་དང་ ཚོང་འབེལ་གྩི་འྤྲོས་འབབ་
ཡོད་པའྩི་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་དོན་ལུ་ ལེན་ནི་ཨིན། དུས་འབྩིང་ལུ་ སྩིན་འགྲུལ་སྤྲོམ་
ཤོས་ གྤྲོག་མེ་བཟྤྲོ་བཏོན་ མེ་ག་ཝཊི་ ༡༠,༠༠༠ གི་དམྩིགས་གཏད་བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ རངམ་གཅིག་ 
ལེན་དགོ་ནི་ཨིན་པས།  
འདི་ཁ་ལུ་ མྩི་སེ་དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་ལས་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ གྤྲོག་མེ་མེན་པའྩི་བུ་ལོན་དེ་ ནང་འཁོད་
ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ནང་འཁོད་ཀྩི་ཚད་གཞྩི་ཁར་ རྒྱུན་སྤྲོང་འཐབ་དགོཔ་ཡོད།    
དུས་འབྩིང་གི་ བུ་ལོན་བསགས་ཚད་དང་བརྡ་སྤྲོན་ཚུ་ འྤྲོག་གི་ཐིག་ཁམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།: 
ཐགི་ཁམ་ ༥.༦ པ་: བུ་ལནོ་བསགས་ཚད་དང་བུ་ལནོ་གྩི་བརྡ་སྤྲོན་ཚུ།  
 

2015-16  

(ང་ོམ) 
2016-17  

(བསར་བཟྤྲོ)* 
2017-18  

(མཆར་དངུལ) 
2018-19 

(ཚདོ་རྩིས) 
2019-20 

(སྔྤྲོན་དཔག) 
 (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ།) 
མྩི་མང་བུ་ལོན་བསྤྲོམས། 160,562.056 166,176.236 178,720.292 196,663.132 212,911.041 

ནང་འཁདོ་བུ་ལོན། 4,656.115 57.344 47.430 36.817 25.413 

ཕྩིའྩི་བུ་ལོན། 155,905.941 166,118.892 178,672.862 196,626.316 212,885.628 

བརེ་སོལ་དངུལ་དང་
ཕདཔ་ད་ རུ་པི།      

རུ་པི་བུ་ལོན། 115,393.815 125,175.757 133,958.617 143,859.856 152,655.912 

བརེ་སོར་དངུལ། 
(ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ།) 598.186 612.667 661.919 773.032 872.903 

      གྤྲོག་མེ་མནེ་མྩི་དང་ཕདཔ་
ད་ གྤྲོག་མེ།      

གྤྲོག་མེ་བུ་ལོན། 113,767.933 129,852.797 146,010.484 158,479.727 171,448.570 
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གྤྲོག་མེ་མེན་པའྩི་
བུ་ལོན། 42,138.007 36,266.095 32,662.378 38,146.588 41,437.058 

 In percent of GDP (%) 
མྩི་མང་བུ་ལོན་བསྤྲོམས། 113.0 103.9 99.3 96.3 91.8 

ནང་འཁོད་བུ་ལོན། 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

ཕྩིའྩི་བུ་ལོན། 109.7 103.9 99.2 96.3 91.7 

      གྤྲོག་མེ་བུ་ལོན། 80.1 81.2 81.1 77.6 73.9 

གྤྲོང་མེ་མེན་པའྩི་བུ་ལོན། 29.7 22.7 18.1 18.7 17.9 

      ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་ མྩི་མང་བུ་ལོན་
བསྤྲོམས་ཀྩི་བརྒྱ་ཆ། 97.1 100.0 100.0 100.0 100.0 

གྤྲོག་མེ་བུ་ལོན་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་གྩི་
བརྒྱ་ཆ། 73.0 78.2 81.7 80.6 80.5 

རུ་པི་བུ་ལོན་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་གྩི་
བརྒྱ་ཆ། 74.0 75.4 75.0 73.2 71.7 

      བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་ཆ་ཚད་(བསྤྲོམས་) 14.8 25.7 23.5 13.6 10.6 

བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་ཆ་ཚད་ 
(འཆར་དངུལ་) 11.6 10.1 8.8 13.1 9.6 

བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་(འཆར་དངུལ་
) འྤྲོང་འབབ་དང་ཕདཔ་ད། 18.3 16.9 14.9 19.8 17.2 

བརེ་སརོ་ཐང་གཞྩི་ (དངུལ་ཀྲམ་/ཡུ་
ཨེས་ཌོ་ལར་) 67.73 66.83 67.55 68.26 69.00 

* ནང་འཁོད་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་ནང་ལུ་ ཐབས་ལམ་སྔ་གཡར་/དངུལ་འཐེབ་མཐུན་རེན་ དེ་ལས་ མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ 
མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཚབ་སྤྲོད་ཚུ་མྩི་ཚུད། * བསར་བཟྤྲོ་དང་ཚོད་རྩིས་ཚུ་ ༣༡/༡༢/༢༠༡༦ ཚུན་ཨིནམ་ད འདས་པའྩི་ཨང་རྩིས་ཚུ་ རྩིས་

ཞྩིབ་གྲུབ་པའྩི་དངུལ་རྩིས་བརྤྲོད་དོན་གུ་གཞྩི་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  
 
དུས་འབྩིང་ལུ་ གཙོ་བོ་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་དང་འབེལ་ཏེ་ ད་རེས་ལག་ཐོག་ཡོད་མྩི་སྩིན་འགྲུལ་དང་ སྩིན་
འགྲུལ་གསརཔ་ཚུ་ ལེན་ནི་གུ་གཞྩི་བརྟེན་ཏེ་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༨ དེ་ཅིག་གིས་ ཡར་སེང་འཐོན་
ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ འཆར་གཞྩི་ནང་ཡོད་པའྩི་ ཁོ་ལོང་ཆུ་དང་ ནི་ཀ་ཆུ་ ཉེ་ར་ཨ་མ་རྩི་ཚུ་གི་དོན་
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ལུ་ འཛིན་གྤྲོལ་དང་བྱུང་ཐོ་ཚུ་ལས་བརེྟན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ལུ་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་བསགས་ཚད་ལུ་ 
ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་རྩིས་ཨིན།   
 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་ཆད་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༧༨,༦༧༢.༨༦༢ 
འབདཝ་ད་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༩.༢ གུ་གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
ལོ་ལྔའྩི་འཆར་གཞྩི་ ༡༡ པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ མྩི་མང་བུ་ལོན་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༩༩.༣ གུ་གནས་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་ཨིན།  
ཁམ་རྩིས་ ༥.༩ པ་: བུ་ལནོ་བསགས་ཚད་དང་ བུ་ལནོ་གྩི་བརྡ་སྤྲོན་ཚུ།  
 

 
 

ལྟག་གི་ཁམ་རྩིས་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ གྤྲོག་མེ་བུ་ལོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
146,010.484 འབད་མྩི་དེ་ ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༡.༧ ཨིནམ་ད་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༡༨-༡༩ མཇུག་བསྡུཝ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 158,479.727 གུ་འཛེགས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་གི་ གྤྲོག་མེ་མེན་པའྩི་བུ་ལོན་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༢.༦༦༢ འབདཝ་ད་ 
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ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༨.༡ གི་རྩིས་ཨིན། གྤྲོག་མེ་མེན་པའྩི་བུ་ལོན་ནང་ རྒྱལ་
སྩི་ དངུལ་འབེལ་ལས་ཁང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ལས་ཚུ་ལས་ལེན་པའྩི་ སེད་ཆུང་སྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ཨིན།  
ཕྩིའྩི་བུ་ལོན་མང་ཤོས་ཅིག་ གྤྲོག་མེའྩི་སྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ཨིནམ་ད་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ ཚོང་འབེལ་འྤྲོས་
འབབ་ཡོདཔ་ལས་ སྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ཁོང་ར་གིས་བཏབ་ཚུགསཔ་ལས་ བུ་ལོན་ཚུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་
བསྤྲོམས་དང་ཕདཔ་ད་ ཆ་ཚད་མཐོ་རུང་ བུ་ལོན་བཏབ་མ་ཚུགས་པའྩི་ ཉེན་ཁ་གང་ཡང་མེད།   
བུ་ལོན་མཐོ་དྲགས་ཡོད་རུང་ འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་དང་ རྒྱལ་སྩི་དངུལ་འབེལ་མ་དངུལ་གཉིས་ མཉམ་
བསྤྲོམས་ཀྩི་ ཡུན་བརྟན་བརྟག་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བུ་ལོན་གྩི་ཉེན་
ཁ་འཚམ་ཚོད་རན་པའྩི་གངས་སུ་ཚུད་དེ་ཡོད།  
ཁམ་རྩིས་ ༥.༡༠ པ་: བུ་ལནོ་གྩི་བརྡ་སྤྲོན་ཚུ། 

 
 

བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་ཆ་ཚད་ཀྩིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ ཕྩིར་ཚོང་གི་ཁེ་འབབ་ཐོག་ལས་ བུ་ལོན་བཏབ་ཚུགས་པའྩི་ 
ལྤྲོགས་གྲུབ་སྤྲོནམ་ཨིན། རྒྱལ་སྩི་དངུལ་འབེལ་མ་དངུལ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ གལ་སྩིད་ དཔལ་འབྤྲོར་ནང་གི་བུ་
ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་ཆ་ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཡང་ན་ དའེྩི་འྤྲོག་རྒྱུ་འབད་བ་ཅིན་ བུ་ལོན་བཏབ་ནི་གི་ལྤྲོགས་གྲུབ་  
སྩིང་སྩིང་དང་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའྩི་གངས་སུ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ བུ་ལོན་རྒྱུན་
སྤྲོང་ཆ་ཚད་ (བསྤྲོམས་) འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༣.༥ དང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༦ 
གུ་གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
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རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ འྤྲོང་འབབ་དང་འབེལ་བའྩི་ བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྤྲོང་(འཆར་དངུལ་) གི་ཆ་ཚད་
འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༤.༩ གུ་གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད་མྩི་དེ་ ཚད་གཞྩི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༢ ཀྩི་ནང་འཁོད་ཨིན་པས། 
ལོགས་གཅིག་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་ཆ་ཚད་འདི་ (འཆར་དངུལ་) བརྒྱ་
ཆ་ ༨.༨ དང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༡ གུ་གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ཚག་
ཞྩི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ གི་ནང་འཁོད་གནས་ནི་ཨིན་པས།    
ཁམ་རྩིས་ ༥.༡༡ པ་: བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྤྲོང་ཆ་ཚད། 

 
 

ནང་འཁདོ་བུ་ལནོ། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་སྨན་ཁང་ནང་ 
ལས་གཡོག་པའྩི་སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ལུ་ གཞུང་གིས་ལེན་ཡོད་མྩི་ སྩིན་འགྲུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ ༤༧.༤༣༠ གུ་གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། སྩིན་འགྲུལ་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླཝ ༤ པའྩི་ཚེས་ 
༡ ལུ་ ཡོངས་རྤྲོགས་བཏབ་ཚར་ནི་ཨིན།  
རྩིས་ལོ་དེ་ནང་  ཚོད་རྩིས་བཀོད་པའྩི་ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་འདི་ ནང་འཁོད་སྩིན་འགྲུལ་ཐོག་ལས་བསུབ་པ་
ཅིན་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་བསགས་ཚད་འདི་ ཡར་སེང་འགྤྲོ་འྤྲོང་། རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ཚབ་སྤྲོད་མ་འབད་མྩི་ 
མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་བསགས་ཚད་ལུ་ ཡར་སེང་འཐོན་འྤྲོང་།  
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བུ་ལེོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ཆ་ཚོད་བསོམིས བུ་ལེོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ཆ་ཚོད་འཆར་དངུལེ་ བུ་ལེོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ འོང་འབབ་དང་ཕྱིདཔ་ད་ 
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འདི་ཁ་ལུ་ གཞུང་གིས་ གཞྩི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འགན་ལེན་ཚུ་ བཀྲམ་སེལ་
གནང་བ་ཅིན་ འདི་གིས་ཡང་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་བསགས་ཚད་ལུ་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་ཨིན།  
དུས་འབྩིང་ལུ་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་བསགས་ཚད་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་བསུབ་ནི་ལས་འཐོན་
འྤྲོང་། ཨིན་རུང་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་ཐོག་ལས་ ཐོན་ཁུངས་ཁད་པར་བསུབ་ཐབས་འབདཝ་ད་ སེར་སེ་ལུ་ 
བུ་ལོན་གྩི་གོ་སྐབས་མེདཔ་ཐལ་ནི་འདི་ བཀག་ཐབས་ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ།  
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ལེའུ་ ༦ པ་: རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩི་གྲུབ་འབས།  
 

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་དབང་འཛིན་གྩི་ གཞྩི་རྩིམ་དམྩིགས་གཏད་འདི་ གོང་ཚད་བརྟན་གཞྩི་ འགྲུབ་ནི་དང་རྒྱུན་
སྤྲོང་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་བརྟན་གཞྩི་དང་ དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
གི་དོན་ལས་ དངུལ་འབེལ་སྩིད་བྱུས་བརམས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ཨིན། དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་ལུ་ 
རྒྱབ་སྤྲོར་གྩི་དོན་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩིས་ དངུལ་འབེལ་ལས་སེ་གོང་འཕེལ་གྩི་ ལག་
ལེན་འཆར་གཞྩི་གི་ཐོག་ལས་ དངུལ་འབེལ་རྩིམ་ལུགས་བཙན་ཐབས་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོད། དབང་
འཛིན་འདི་གིས་ དངུལ་འབེལ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་བར་ན་ འགན་བསྡུར་དང་ ཁད་རྩིག་གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལུ་ 
དངུལ་འབེལ་གཏིང་ཟབ་ཐབས་བྱུས་གོང་འཕེལ་དང་ སེད་ཚད་སྩིད་བྱུས་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་སེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
ཐོན་སེད་ཅན་གྩི་ལས་སེ་ཚུ་ནང་ འགན་བསྡུར་དང་ སྩིན་འགྲུལ་གྩི་ གོ་སྐབས་ཀྩི་རྒྱུད་བསྐུལ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་
དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩིས་ ཉུང་མཐའྩི་སྩིན་འགྲུལ་ཚད་གཞྩི་གི་ རྩིམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་ཅི། འདི་ཡང་ 
དངུལ་འབེལ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་བར་ན་ འགན་བསྡུར་སྩིང་སྩིང་གི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ དྭངས་གསལ་ལྡན་
པའྩི་ཐབས་ལམ་དང་ ཚོང་ལམ་གྩིས་འཕུལ་བདའ་བའྩི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།  
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༨ པའྩི་ཚེས་ ༡ ལས་འགོ་བཟུང་སེ་ ཉུང་མཐའྩི་སེད་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ སྩིར་བཏང་སསྩིནན་འགྲུལ་གྩི་སེད་ཚད་ལུ་ རྒྱ་ཏོག་ཏོ་སེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢ དེ་ཅིག་གིས་ མར་ཕབ་ཐོན་
ནུག། སྩིན་འགྲུལ་སེད་ཚད་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མར་ཕབ་མཐོ་ཤོས་ གཞུང་གི་ལས་གཡོག་པའྩི་སྩིན་
འགྲུལ་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 13.4 ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 10.4 དང་ དེའྩི་འྤྲོག་ལས་ར་ ཁྩིམ་བཟྤྲོའྩི་སྩིན་འགྲུལ་
ནང་ བརྒྱ་ཆ་ 13.8 ལས་ 11.3 གུ་བབས་ནུག། འདི་དང་འདྲཝ་སེ་ དུས་ཡུན་དེ་ནང་ སོ་ནམ་སྩིན་
འགྲུལ་གྩི་ སེད་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ 12.4 ལས་ 10.1 གུ་དང་ བཟྤྲོ་བཏོན་གྩི་སེད་ཚད་དེ་  བརྒྱ་ཆ་ 
13.6 ལས་ 12 གུ་བབས་ནུག།  
འདི་ཁ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་མྩི་ ཕྩིའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྤྲོད་མྩི་དང་ ལཱ་འབད་
མྩི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་ལུ་ཏི་རུ་བསལ་ནི་ལུ་ རྒྱུད་བསྐུལ་གྩི་དོན་ལས་ ཕྩི་དངུལ་རྩིས་ཁའྩི་མཐུན་རེན་ཡོདཔ་བཟྤྲོ་
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ཐབས་ལུ་  འབྲུག་ལུ་དངུལ་བསལ་ ཟེར་བའྩི་ལམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ཕྩི་དངུལ་ ནང་ན་བསལ་
མྩི་དེ་གིས་ ང་བཅས་རའྩི་ ཕྩི་དངུལ་ཟུར་གསོག་དང་ དངུལ་གསོག་འཇོག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ གལ་
ཅན་ཨིན། འབྲུག་ལུ་དངུལ་བསལ་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༩ པའྩི་ནང་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཞྩིནམ་
ལས་ ཕྩིའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ སྤྲོད་མྩི་དང་ལཱ་འབད་་མྩི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའྩི་དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ ཕྩི་
དངུལ་གྩི་རྩིས་ཁ་ཕེ་སེ་ ད་རེས་ཚུན་ཚོད་ ཡུ་ཨེས་དྲྤྲོ་ལར་ས་ཡ་ 0.916 (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 59.546) 
འབྲུག་ལུ་བསལ་ནུག།  
 
དངུལ་ཁང་གི་མཐུན་རེན་མ་ཐོབ་མྩི་དང་ དངུལ་འབེལ་ཞབས་ཏོག་ ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་ཐོབ་མྩི་ མྩི་རྤྲོབས་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ ཁབ་ཚད་སེལ་ནི་དང་ དངུལ་འབེལ་ཁོངས་གཏོགས་ གོང་འཕེལ་གྩི་
གཏང་ནི་གི་དནོ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩིས་ དངུལ་ཁང་ལག་ལེན་རྩིམ་ལུགས་ ཉེན་
སྲུང་དང་ལྡན་པའྩི་ཁར་ སྩིང་སྩིང་ཡོད་པའྩི་ ངོ་ཚབ་ཀྩིས་དངུལ་ཁང་ལག་ལེན་གྩི་ ལམ་སྤྲོན་ཚུ་ཡང་བཏོན་ཏེ་
ཡོད། 
 
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛནི་གྩིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྩི་ནང་གཉིས་ཀྩི་ འབེལ་ཡོད་ལས་སེ་ཚུ་དང་ མཉམ་
འབེལ་དམ་ཟབ་ཐོག་ལས་ རྒྱ་གར་གྩི་རུ་པི་ལོར་ གནས་གོང་མཐོ་དྲགས་འབད་མྩི་ཚུ་ ལག་ལེན་ཆ་མེད་བཏང་
བའྩི་དུས་ཚོད་ནང་ལུ་ གནོད་ཉེན་མེདཔ་འབད་ བཞག་ཚུགས་ཡོད་པའྩི་ཁར་ ང་བཅས་རའྩི་མྩི་སེར་ གནས་
སྐྤྲོར་དང་ སྨན་བཅོས་ དེ་ལས་ དོན་དག་གཞན་དང་འབེལ་ཏེ་ རྒྱ་གར་ལུ་ འགྤྲོ་མྩི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་རང་རུ་པི་
ཚུ་ཡང་ ལངམ་སེ་ར་སྤྲོད་ཚུགས་ཅི།    
 
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩི་ བདོག་གཏད་དང་ ཕོག་ལམ་འདི་ སྩི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༦༤.༧༠༠ འབད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༣.༨ ཀྩི་ཡར་སེང་ཐོན་
ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༨༠.༡༠༠ གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་གི་ ལག་ལེན་འབབ་ཁུངས་བསྤྲོམས་ལུ་ 
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༡.༦༠༠ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡.༥༦༠ གུ་གནས་ཡོད་མྩི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༧ གྩིས་བབས་སོ་མྩི་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ གཞུང་ལུ་ 
ཐབས་ལམ་ཅན་གྩི་སྔ་གཡར་སྤྲོད་མྩི་ཚུ་ལས་ ཁེ་འབབ་ལུ་ མར་འབབ་འཐོན་མྩི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། འདི་
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ཁ་ལུ་ ལོ་དེ་ནང་ རུ་པི་དང་ཕྩི་དངུལ་གཉིས་ཆ་ར་གི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་སེྐད་ཡང་ མར་བབས་ཡོདཔ་
ཨིན། ཨིན་རུང་ ཧེ་མའྩི་ལོ་དང་ཕད་པ་ཅིན་ རེས་དྲན་ཏིག་ཅུང་ཚུ་གི་དཔྱ་ཁལ་དང་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ཚུ་
ལས་ཐོན་པའྩི་ ཁེ་འབབ་འདི་ འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ གོ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ བརྒྱ་ཆ་ 
༢༠༥.༡ དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠༥.༢ གུ་གནས་ནུག།  
 
ཁོང་གི་ ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས་དེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༢༠.༠༠༠ འབད་ས་
ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༣༢.༠༠༠ (3.6%) གུ་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག། ཧེ་
མའྩི་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ ཡར་སེང་འདི་ཡང་ མང་ཤོས་ ལས་གཡོག་པའྩི་གཡོག་གི་ དུས་ཡུན་ཚང་བའྩི་མ་
དངུལ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢༣ ཡར་སེང་སོང་མྩི་དང་ ཟད་འགྤྲོ་སྣ་ཚོགས་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥༢.༦ ཡར་སེང་
སོང་མྩི་ལས་ཐོན་ནུག།  
 
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛནི་གྩིས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ དངུལ་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡,༢༢༧.༠༠༠ བཟྤྲོ་ཡོདཔ་ད་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༢༨༢.༠༠༠ 
བཟྤྲོ་ནུག། དངུལ་འབེལ་སྩིད་བྱུས་ལག་ལེན་ལུ་དང་ ཁོང་རའྩི་ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༣༤༩.༨༠༠ བཏང་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་ལྷག་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༧༤.༠༠༠ གཞུང་ལུ་རྩིས་ཐོ་
སྤྲོ་སོར་འབད་ཡི།  
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ལའེུ་ ༧ པ་: གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་ག་ིགྲུབ་འབས།  

7.1 གྲུབ་འབས་གཙ་ོབ་ོཚུ།  
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ དཔལ་འབྤྲོར་ནང་གི་ ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ཁོང་གིས་ གཞྩི་རེྟན་
མཁོ་ཆས་དང་ མྩི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི་ནང་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྩི་ འགན་ཁུར་འབགཔ་ཨིན། གཞུང་དབང་
ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ལག་ལེན་དང་ ནུས་ཤུགས་/གྤྲོག་མེ་བཟྤྲོ་བཏོན་ གཞྩིས་ཁྩིམ་ གེམས་སེལ་
ཞབས་ཏོག་ སེལ་འདྲེན་ བཟྤྲོ་བཏོན་ ཉེན་བཅོལ་ རྒྱན་ཤོག་ མཁའ་འགྲུལ་བཅས་པའྩི་ དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་
ལས་སེ་གཙོ་བོ་ཚུ་ནང་ མངོན་གསལ་ཅན་གྩི་ འགན་ཁུར་འབདཔ་ཨིན།   
ཁོང་གིས་ འྤྲོང་འབབ་བཟྤྲོ་ནི་ཁ་ལུ་ གྤྲོང་གཡུས་ཚུ་ནང་ ཞྩིང་པའྩི་ཚོང་ཁང་དང་ གྤྲོང་གཡུས་མ་དངུལ་གྩི་གོ་
སྐབས་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ལ་སོགས་པའྩི་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི་ལུ་ འཇོན་དྲགས་སེ་ གལ་
གཏོགས་འབདཝ་ཨིན།  
མཁའ་ཐོག་སེལ་འདྲེན་གྩི་ཐད་ལུ་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་གྩིས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ འཕུར་ཐེངས་ 
༤,༡༩༣ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ འཕུར་ཐེངས་ བརྒྱ་ཆ་ ༦ ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ འཕུར་
ཐེངས་ ༤,༤༣༣ གུ་སེང་ཡོདཔ་ལས་ འགྲུལ་པའྩི་ཁ་གངས་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ཀྩིས་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག། 
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་ལས་འཛིན་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་མྩི་དེ་ཡང་ དམྩིགས་བསལ་ལུ་ གྤྲོ་བུར་
དང་ རེན་ངན་ དེ་ལས་ སྤྲོག་སབ་འབད་ནི་ཚུ་དང་འདྲ་བའྩི་ གནད་འགག་ཅན་གྩི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི་ལུ་ 
གྲུབ་འབས་ཅན་ཅིག་སེ་བྱུང་སེ་ཡོད།  སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་ལས་
འཛིན་གྩིས་ སྨན་བཅོས་ཀྩི་དོན་ལུ་ སེལ་འདྲེན་ཐེངས་ ༡༣༣ དང་ ལུང་ན་ན་དང་ མཐའ་ཟུར་གྩི་མྩི་སེ་
གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་ཐོག་ལས་ འཕུར་ཐེངས་ ༡༡༧ དེ་ལས་ ལམ་ཐོགས་ལུས་མྩི་ བལྟ་
བཤལ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གྤྲོ་བུར་ཉེན་སྤྲོབ་ཀྩི་ འཕུར་ཐེངས་ ༥ དང་ ནགས་ཚལ་མེ་རེན་སྤྲོམ་ ༦ ལས་
སྲུང་སྤྲོབ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡི། གཞུང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༧.༠༠༠ གྩི་རྒྱབ་སྤྲོར་ཐོག་
ལས་ འབྲུག་གེམས་ཀྩིས་ སྣུམ་འཁོར་བཱསི་ཁ་སྐྤྲོང་ ༡༨ གསརཔ་ཉོ་མྩི་དེ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགས་
གྩིང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་འགྲུལ་བསྤྲོད་ གོ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་བཟྤྲོ་སེ་ མྩི་མང་སེལ་འདྲེན་རྩིམ་ལུགས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
རྒྱ་ཆེཝ་སེ་ར་བྱུང་སེ་ཡོད། འབྲུག་གེམས་ཀྩིས་ བསྒུལ་བསྤྲོད་གེམས་སེལ་ཞབས་ཏོག་དང་ འཁོར་ལོ་གཉིས་
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ལྡན་སྣུམ་འཁོར་ བའེཀ་གི་ཞབས་ཏོག་ འགོ་བཙུགས་མྩི་དེ་གིས་ རེད་འྤྲོག་ག་ར་ནང་ལུ་ བསལ་ཐེངས་དང་ 
ཉེན་སྲུང་ ཡིད་ཆེས་ཚུ་ ལེགས་བསྒྱུར་ཐོན་ཏེ་ གེམས་སེལ་གྩི་སྤུས་ཚད་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་སེ་ཡོད།  
འདི་དང་འདྲཝ་སེ་ འབྲུག་བཟའ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ སྤྲོབ་གྲྭའྩི་བཟའ་འཐུང་དང་འབེལ་བའྩི་ལཱ་འགན་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སེ་ འཛམ་གྩིང་བཟའ་འཐུང་ལས་རྩིམ་དང་ མཉམ་འབེལ་ཐོག་ལས་ སྤྲོབ་གྲྭ་ ༡༨༡ ནང་
ལུ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྩི་བཟའ་ཆས་ བཀྲམ་སེལ་འབད་དེ་ སྤྲོབ་ཕྲུག་ ༣༧,༨༧༠ ལུ་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་སེ་ཡོད། 
མྩི་སེ་ཚུ་ལུ་ བཟའ་ཆས་དང་ སོ་ནམ་ལག་ཆས་ སྤྲོ་ནོར་གྩི་ཆག་ དེ་ལས་ སོན་དང་ ལུད་ཚུ་ གངོ་ཚད་
རན་ཏོག་ཏོ་སེ་འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སྤྲོད་ལས་འཛིན་གྩིས་ གྤྲོང་གཡུས་
ཚུ་ནང་ ཞྩིང་པའྩི་ཚོང་ཁང་ ༨༧ གཏི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། 
གྤྲོང་གཡུས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྩི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་བཟྤྲོ་ནི་དང་འབེལ་ཏེ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིས་ རྤྲོང་ཁག་ ༢༠ དང་ དྲུང་ཁག་ ༡༤ དེ་ལས་ རེད་འྤྲོག་ ༡༩༨ ཚུ་ནང་ མངོན་གསལ་ཅན་གྩི་ 
དངུལ་ཁང་ལག་ལེན་གྩི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྤྲོདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ གཞུང་དང་དངུལ་ཁང་ལྟེ་བ་གིས་ འགོ་
བཙུགས་གནང་མྩི་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ སྩིན་འགྲུལ་གྩི་སེད་ཚད་དམའ་མཐའ་
འདི་ཡང་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ གི་ ལོ་ངོ་བཞྩི་དཔྱ་གསུམ་པའྩི་ནང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་སེ་ ཚོང་མགྤྲོན་ཚུ་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༤.༠༠༠ གིས་ ཁེ་ཕན་འཐོབ་སེ་ཡོད། ནང་འཁོད་དང་བཟྤྲོ་གྲྭ་ཆུང་བའྩི་མ་དངུལ་ལས་
ཁུངས་འདི་ དཔལ་འབྤྲོར་ལུ་ལྷན་ཐབས་ལས་རྩིམ་ དཔལ་འབྤྲོར་ལུ་ལྷན་ཐབས་འཆར་གཞྩི་གི་རྒྱུན་འཁོར་མ་
དངུལ་ གོ་རྩིམ་ ༡ པ་ཟེར་བརྤྲོད་མྩི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡི། ལས་རྩིམ་
འདི་གི་འྤྲོག་ལུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༡༢ པའྩི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ སྩིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡༣༦.༤༤༠ འཛིན་གྤྲོལ་འབད་དེ་ཡོད། རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་ གོ་རྩིམ་ ༢ པའྩི་ལས་རྩིམ་འྤྲོག་ལུ་ སྤྲོ་
ནོར་དང་ སོ་ནམ་ བཟྤྲོ་བཏོན་ལ་སོགས་པ་དང་འབེལ་བའྩི་ ལས་འགུལ་གྤྲོས་འཆར་ ༡,༩༢༨ འབདཝ་ད་ 
དངུལ་བསྤྲོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༡༢.༥༧༠ གི་ ལས་འགུལ་གྤྲོས་འཆར་ཚུ་ གནང་བ་གྲུབ་ཅི། 
རྒྱལ་ཁབ་ནང གྤྲོང་གཡུས་གྤྲོག་མེ་བཀྲམ་སེལ་གྩི་ཐད་ལུ་ འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་གྩིས་ ཁབ་ཚད་ ༩༩.༥ 
གྲུབ་སེ་ཡོད། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ འབྲུག་སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་གྩིས་ གྤྲོག་མེ་ཡུ་ནིཊ་ས་ཡ་ 
༧,༥༧༣.༨༤༡ བཟྤྲོ་བཏོན་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ ཡུ་ནིཊ་ས་ཡ་ ༧,༣༨༡.༦༠༢ 
འབད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༥༣ གྩི་ཡར་སེང་ཨིན། རྒྱ་གར་ལུ་ གྤྲོག་མེ་ཕྩིར་ཚོང་འདི་ཡང་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
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ནང་ལུ་ ཡུ་ནིཊ་ས་ཡ་ ༥,༡༤༩.༡༧ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ཡུ་ནིཊ་ས་ཡ་ ༥,༣༧༣.༣༥ 
ཕྩིར་ཚོང་འཐབ་མྩི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༣༥ ཡར་འཕར་ཨིན་པས། རྒྱ་གར་ལས་གྤྲོག་མེ་ནང་འདྲེན་གྩི་ཐད་ལུ་ 
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ ཡུ་ནིཊ་ས་ཡ་ ༡༥༨.༤༦༣ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ ཡུ་ནིཊ་ས་ཡ་ 
༡༡༠.༦༣༨ གུ་བབས་ནུག། 
གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྩིས་ རྡྤྲོ་སོལ་ མེ་ཊྩིག་ཀྲན་ ༥༢༠,༩༢༡ དང་ རྩི་ས་ མེ་ཊྩིག་ཀྲན་ 
༥༨༨,༤༣༣ བཏོན་ཡོདཔ་ད་ འཕྲུལ་ཁང་དེ་གིས་ ལྤྲོགས་གྲུབ་ལག་ལེན་འདི་ཡང་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༥༣ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༡ གུ་ཡར་སེང་སོང་ནུག།   
འབྲུག་གཞུང་གི་ཁད་ཚབ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ དངུལ་འབེལ་
དང་ ལག་ལེན་འཇོན་སངས་ སྤྲོང་བཞག་དང་ ཁྩིམས་དོན་ཆ་གནས་ཚུ་ བལྟ་ཞྩིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ 
འགན་ཁུར་འབགཔ་ཨིན།  
འདི་འབདཝ་ལས་ སྙན་ཞུ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་ལས་
སེ་ཚུ་གི་ གྲུབ་འབས་བསར་ཞྩིབ་དང་ སྩིར་བཏང་འྤྲོས་འབབ་ དེ་ལས་ ཁོང་གི་དོ་འགན་ཚུ་ དབེ་ཞྩིབ་
འབདཝ་ཨིན།    
7.2 གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་དང་ ད་ེཚུ་དང་འབལེ་བའྩི་ལས་ས་ེཚུ་ག་ི དཔལ་འབྤྲོར་དང་འབལེ་དནོ།  
འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་འྤྲོག་གི་ ལས་སེ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་དང་ དེ་ཚུ་དང་
འབེལ་བའྩི་ལས་སེ་ཚུ་ནང་ དཔྱ་སྙྤྲོམས་ལུ་ འྤྲོང་འབབ་ཡར་འཕར་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 
༡༢.༨༥ ཐོན་ནུག་ (སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 53,758.800 འབད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 60,667.380 གུ་)།  གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ མཉམ་བསྤྲོམས་བདོག་གཏད་འདི་
ཡང་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༢༠,༩༠༠.༠༠༠ འབད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩.༣ ཡར་
སེང་ཐོན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༤༣,༥༩༩.༠༠༠ གུ་གནས་ནུག། ཡར་འཕར་འདི་གཙོ་བོ་ར་ གཞུང་
དབང་ཚོང་ལས་ཁང་གསརཔ་གཉིས་ ལས་འཛིན་གྩི་གངས་སུ་བཙུགས་མྩི་དང་ དངུལ་འབེལ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ 
སྩིན་འགྲུལ་ཡར་འཕར་མཐོ་སུ་ཐོན་མྩི་ དེ་ལས་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་འཐེབ་ཉོ་མྩི་ཚུ་ལས་ཐོན་
ཡོདཔ་ཨིན།  
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འདི་བཟུམ་སེ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ བགོ་བཤའ་འཆང་མྩི་ཚུ་གི་ མ་དངུལ་ (གནས་གོང་ངེས་
ཏིག་) སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩༥,༦༥༥.༠༠༠ འབད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤ གི་ཡར་
འཕར་ཐོན་ཏེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩༩,༢༧༨.༠༠༠ གུ་གནས་ཡོད་མྩི་དེ་ ནང་
འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༩ ལྷགཔ་ཅིག་ཨིན་པས།    
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ སྩིར་བཏང་ལུ་ གྲུབ་འབས་ལེགས་ཤོམ་ཐོན་ཏེ་ ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ་མཐོ་སུ་
བཟྤྲོ་ནི་དང་ གཞུང་ལུ་རྩིས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་སེ་ཡོད། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ གཞུང་
དབང་ཚོང་ལས་དང་ དེ་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་ལས་སེ་ཚུ་གིས་ ཁལ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7,022.010) 
དང་གཞུང་ལུ་ བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་སེ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,068.570) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡༡,༠༨༩.༥༥༠ གི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོད་མྩི་འདི་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༩.༥༦ 
གི་རྩིས་ཨིན་པས། གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བདོག་གཏད་དང་གནས་གོང་ངེས་ཏིག་ཚུ་གི་ ག་བསྡུར་
གསལ་བཤད་དེ་ འྤྲོག་གི་ཁམ་རྩིས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  
  
ཁམ་རྩིས་ ༧.༡ པ་: བདགོ་གཏད་དང་གནས་གོང་ངེས་ཏགི། 
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སྩིར་བཏང་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་གྲུབ་པའྩི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་དང་
འབེལ་བའྩི་ལས་སེ་ཚུ་ནང་ གཞུང་གིས་འཆང་མྩི་བགོ་བཤའ་ཚུ་དང་འབེལ་ཏེ་ ཁོང་གི་ལག་ལེན་དང་གནད་
དོན་ཚུ་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའྩི་གནོད་པ་སོགས་འབྱུང་སྩིད་པའྩི་ དངོས་གཟུགས་ཅན་གྩི་་ཉེན་ཁ་གི་སྐྤྲོར་ལས་ སྙན་ཞུ་
ག་ནི་ཡང་མེད། 
7. 3 གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་ག་ི སྐལ་བག།ོ  
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ སེ་ཚན་གསུམ་ལུ་ དབེ་སྤྲོད་མྩི་དེ་ཡང་།: 

1. བདག་དབང་ཧྩིལ་བུའྩི་ཐོག་ལུ་ཡོད་མྩི་དང་། 
2. མང་ཆེ་བའྩི་བདག་དབང་ཡོད་མྩི། དེ་ལས་  
3. བགོ་བཤའ་གངས་ཉུང་ཐོག་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ཨིན།  

གཞུང་གི་སྐལ་བགོ་ཡོད་པའྩི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་དང་ དེ་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་ལས་སེ་ཚུ་གི་གས་ལས་ 
གཞུང་གི་བདག་དབང་ཧྩིལ་བུ་ཡོད་པའྩི་ལས་སེ་ ༢༡ དང་ གཞུང་གི་དབང་ཆ་འྤྲོག་ལུ་ ༧ དེ་ལས་ དེ་ཚུ་
དང་འབེལ་མཐུད་ཡོད་པའྩི་ལས་སེ་ ༥ ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་འདི་ནང་ལུ་ མྩི་མང་ལས་སེ་ནང་ལུ་ འཇོན་སབས་
ཁེ་འབབ་དང་ ཡུན་བརྟན་འགྲུབ་ནི་གི་ ཡོངས་ཁབ་ཅན་གྩི་དམྩིགས་གཏད་བསེད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལཱ་
གཡོག་བཏོན་ཐབས་ལུ་  འབྲུག་སྔྤྲོ་ལྗང་ལས་འཛིན་དང་ གྤྲོང་གཡུས་ཁེ་ལཱ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཟེར་ 
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་གསརཔ་ ༢ གཞྩི་བཙུགས་གནང་ཡི། ལས་འཛིན་འདི་གཉིས་ གཞྩི་བཙུགས་
གནངམ་ད་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་འདི་ཚུའྩི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་དགོས་མཁོ་ལུ་གཞྩི་བརྟེན་ཏེ་ བགོ་
བཤའྩི་མ་ར་བཙུགས་ནི་དེ་ ཉུང་མཐའ་ལུ་བཞག་ཅི། ལོ་འདི་ནང་ གཞུང་གིས་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ 
སྤྲོམ་ཤོས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་གྩི་འཇོན་སབས་་གོང་འཕེལ་དང་ ལྤྲོགས་གྲུབ་ལུ་
ཕན་ཐབས་ཀྩི་ཆེད་ལུ་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་དང་ འབྲུག་གཞྩིས་བཟུང་ཨིན་ཕྲཱ་གཉིས་ མཉམ་
བསབས་འབད་ནི་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་ཅི།    
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཚུ་ནང་ གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་དུ་འཆང་མྩི་ བགོ་བཤའ་ཚུ་ལུ་ དུམ་ག་རེ་གིས་ ཡར་
འཕར་ཐོན་ཏེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༩,༠༦༧.༠༠༠ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༩,༣༩༢.༩༤༠ གུ་གནས་ནུག། འདི་དང་འདྲཝ་སེ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་
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གཞྩིས་བཟུང་བརྒྱུད་པའྩི་ བགོ་བཤའ་ལུ་ ཧེ་མའྩི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༡,༣༨༡.༠༠༠ འབད་ས་ལས་ 
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༣,༣༤༥.༠༠༠ གུ་ ཡར་སེང་སོང་ནུག།  
ལཱ་གཡོག་གི་ཐད་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་ལས་སེ་ཚུ་ནང་ ལས་གཡོག་པ་
གངས་ ༡༡,༣༩༠ ལས་ལྷགཔ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཁམ་རྩིས་ ༧.༡ པ་: གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་གི་སྐལ་བག།ོ  

 

7.4 གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་ག་ི བདགོ་གཏད་དང་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཡར་འཕར།  
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བདོག་གཏད་ལུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ བརྒྱ་ཆ་ ༩.༣༢ ཀྩི་ ཡར་སེང་
ཐོན་ཏེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༢༠,༩༠༠.༠༠༠ འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༢༤༣,༥༩༩.༤༡༠ གུ་གནས་ནུག། བདོག་གཏད་ལུ་ཡར་འཕར་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ར་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་དང་ 
འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་ བདོག་གཏད་རྒྱ་
སེད་ནང་ལས་ཐོན་ནུག། བདོག་གཏད་ཡར་འཕར་ མཐོ་ཤོས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་
ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢ དང་ དེའྩི་འྤྲོག་ལས་ར་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ནང་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ གི་ཡར་འཕར་
ཐོན་ནུག།  

38,938  
(68%) 

6,997  
(12%) 

7,668 
(13%) 

3,781 
(7%) 

268 
(0%) 

ནུས་ཤུགས བཟོ་བཏོན ཞིབས་ཏོག དངུལེ་བྲལ་ལེས་ཁང ཚོང་བྲལ 
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བདོག་གཏད་མང་ཉུང་གི་ཐད་ལུ་ བདོག་གཏད་བསྤྲོམས་གུ་ལས་ ཆ་ཤས་སྤྲོམ་ཤོས་ར་ གྤྲོག་མེ་ལས་སེ་ལུ་
ཡོདཔ་ཨིན། གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བདོག་གཏད་བསྤྲོམས་ལས་ གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡༢༢,༣༥༢.༧༨༠ འབདཝ་ད་ ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དཔག་མ་ལངམ་ཅིག་ དངུལ་འབེལ་ལས་སེ་གི་
བདོག་གཏད་དང་ གྤྲོག་མེ་ལས་སེ་གི་བདོག་གཏད་ གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༣,༢༧༤.༨༨༠ 
འབདཝ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༤ གི་རྩིས་ཡོདཔ་ཨིན།  
འྤྲོག་གི་ཁམ་རྩིས་དེ་གིས་ དངུལ་འབེལ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བདོག་གཏད་གནས་གོང་ཚུ་སྤྲོནམ་ཨིན།  
ཁམ་རྩིས་ ༧.༢ པ་: བདགོ་གཏད་མང་ཉུང་དང་འགྲུབ་ཚུལ།  

 

 

བགོ་བཤའ་འཆང་མྩི་ཚུ་གི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཡར་འཕར་གྩི་ཐད་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ གནས་
གོང་ངེས་ཏིག་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩༥,༢༧༨.༩༡༠ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣,༦༢༣.༩༡༠ གིས་ ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༩༥,༦༥༥.༠༠༠ གུ་གནས་ནུག།  
7.5 གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་ག་ི འྤྲོང་འབབ་ཁབེ་ས་དང་ ཁབེ་ས་འྤྲོས་ཚད།  
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ འྤྲོང་འབབ་ཁེབ་ས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མའྩི་ལོ་ནང་ མཉམ་བསྤྲོམས་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༣,༧༥༨.༨༠༠ འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦༠,༦༦༧.༣༨༠ གྩི་ འྤྲོང་འབབ་
ཁེབ་ས་བཟྤྲོ་ནུག (ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢.༨༥)།  

 -    

 50,000  

 100,000  

 150,000  

 200,000  

 250,000  

2012 2013 2014 2015 2016 

176,877 185,217 212,488 220,900 243,599 

41% 42% 
46% 47% 

50% 

དངུལེ
་ས་ཡ

་ནང་
 

གཞུང་དབང་ཚོང་ལེས་ཁང་ག་ བདོག་གཏད དངུལེ་བྲལ་ལེས་ཁང་བདོག་གཏད 
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འྤྲོང་འབབ་ཁེབ་ས་མཐོ་ཤོས་བཟྤྲོ་མྩི་འདི་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ གྤྲོག་མེ་ལས་སེ་ (འབྲུག་སར་འབྱུན་གྤྲོག་མེ་ལས་
འཛིན་) ཨིནམ་ད་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ཁོང་གིས་ འྤྲོང་འབབ་ཁེབ་ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡༤,༦༢༤.༠༥༠ བཟྤྲོ་ཡོད་མྩི་དེ་ ཁེབ་ས་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༤ གུ་གནསཔ་ཨིན། དེ་གི་
འྤྲོག་ལས་ར་ དངུལ་འབེལ་ལས་སེ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢,༨༦༨.༣༣༠ བཟྤྲོ་ནུག། ་  
ལོགས་གཅིག་ཁ་ཐུག་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་ལས་སེ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་
ཟད་འགྤྲོ་ལུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༠,༣༣༤.༠༠༠ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༣ གྩི་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༥,༦༢༢.༠༠༠ གུ་གནས་
ནུག། འྤྲོག་གི་ཐིག་ཁམ་གྩིས་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་གྩི་ཁེ་འབབ་དང་ ཁེབ་ས་འྤྲོས་ཚད་
ཚུ་སྤྲོནམ་ཨིན།   
ཐགི་ཁམ་ ༧.༡ པ་: འྤྲོང་འབབ་ཁེབ་ས་དང་ ཁབེ་ས་འྤྲོས་ཚད།  

ལ།ོ འྤྲོང་འབབ། ཟད་འགྤྲོ། ཁལ་མ་བཏབ་གངོ་
ག་ིཁབེ་ས། 

ཁལ་བཏབ་ཤུལ་གྩི་
ཁེབ་ས། 

ཁེ་འབབ་
ཚད་གཞྩི། 

2012 36,912.00 24,752.00 12,230.00 8,565.00 8% 
2013 39,682.00 26,335.00 13,233.00 9,218.00 2% 
2014 46,051.00 33,264.00 12,305.00 8,046.00 4% 
2015 53,758.80 40,334.25 13,424.55 9,059.00 8% 
2016 60,667.38 45,662.26 15,155.66 10,541.90 5% 
 

སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ ཁེབ་ས་དཔྱ་སྙྤྲོམས་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༣,༤༢༤.༥༥༠ འབད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢.༨༩ གི་ཡར་ཐོན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡༥,༡༥༥.༦༦༠ གུ་གནས་ནུག། ལོ་དེ་ནང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྩིན་གྩི་ཁེབ་ས་དེ་ གཙོ་བོ་ ཌེ་ནི་ཌ་ལས་འགུལ་གྩི་
སྩིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༣༨.༩༡༥ འབད་མྩི་དེ་ གནང་སྩིན་ལུ་བསྒྱུར་མྩི་ལས་བརེྟན་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ 
༧༠.༨ ཀྩི་ ཡར་འཕར་ཐོན་ནུག། འདི་དང་འདྲཝ་སེ་ འབྲུག་སོ་ནམ་ཐོན་སེད་བཟྤྲོ་གྲྭ་ལས་འཛིན་གྩི་ཁེབ་ས་
ཡང་ ཧེ་མའྩི་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ ཚངོ་བསྒྱུར་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༩ གི་ཡར་སེང་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཁེབ་ས་འདི་ཡང་ 
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བརྒྱ་ཆ་ ༥༢ ཀྩི་ཡར་སེང་འྤྲོཐ་ནུག། འབྲུག་སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་དང་ འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་
ནང་ལུ་ཡང་ ཁེབ་ས་གི་ཡར་འཕར་ གོ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༥ དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ རེ་ཐོན་ནུག།  
ལས་དོན་གསརཔ་ཅིག་སེ་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་མྩི་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་ཞབས་ཏོག་ལས་འཛིན་
གྩིས་ ཁད་དུ་འཕགས་པའྩི་གྲུབ་འབས་བཏོན་ཏེ་ ལག་ལེན་གྩི་ལོ་ངོ་དང་པའྩི་ནང་ར་ ཁམ་མ་བཏབ་གོང་གི་
ཁེབ་ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༦.༣༢༠ བཟྤྲོ་ནུག། འདི་བཟུམ་སེ་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་གྩིས་
ཡང་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ གྤྲོང་རྒུད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༢.༤༤༠ ཕོག་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་འདི་ནང་ 
ཁམ་མ་བཏབ་གོང་གི་ཁེབ་ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩༩.༠༢༠ བཟྤྲོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའྩི་གྲུབ་འབས་
འདི་ གཙོ་བོ་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྩི་ཚད་གཞྩི་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༣༥ གིས་ ཡར་སེང་འབད་མྩི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ད་ 
ཧེ་མའྩི་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ ཁོང་གི་ ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡ གི་ཡར་སེང་ཐོན་ནུག།     
བསན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ བགོ་བཤའྩི་ཐོག་ལས་ ཁེ་འབབ་མཐོ་ཤོས་སེ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༢༤ བཟྤྲོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གི་འྤྲོག་ལས་ར་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྩིན་གྩིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༡ དེ་ལས་ འབྲུག་
ཚོང་འབེལ་ལས་འཛིན་གྩིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ བཟྤྲོ་ནུག། 
ལོ་དེ་ནང་ གདུང་བསམ་རྩི་ལས་འཨིན་ལུ་ ཐོན་སེད་ཡར་སེང་དང་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ ནང་
འཁོད་ལུ་ཚོང་བསྒྱུར་ཡར་སེང་སོངམ་ལས་ འྤྲོང་འབབ་ལུ་ ཡར་སེང་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཐོན་ནུག། ཨིན་རུང་ 
ལས་སེ་འདི་གི་ ལྤྲོགས་གྲུབ་ལག་ལེན་འདི་ ཁེ་རྒུད་མཉམ་པའྩི་ཚད་གཞྩི་འྤྲོག་རྒྱུ་འབད་མྩི་དང་ ཟད་འགྤྲོ་ལྩི་
དྲགས་ དེ་ལས་ དོ་འགན་གཞན་ཚུ་ལུ་བརེྟན་ཏེ་ ལག་ལེན་དང་འབེལ་ཏེ་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ གྤྲོང་རྒུད་ཕོག་
སེ་ཡོད། 
གདུང་བསམ་པོ་ལི་མར་ལས་སེ་དང་ ཀུ་འྤྲོ་ཕུ་ཀུ་ རྒྱལ་སྩི་སེར་སེ་ལས་སེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ 
གྤྲོང་གཡུས་ཁེ་ལཱ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ འབྲུག་རྒྱན་ཤོག་ལས་སེ་ དེ་ལས་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆ་ལས་འཛིན་ཚུ་
དང་འདྲ་བའྩི་ལས་སེ་ཚུ་ལུ་ ལོ་དེ་ནང་ ཁེ་འབབ་རྩིས་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ བགོ་བཤའ་གུ་ལུ་ཡང་ སྩི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ནང་ལུ་ དཔྱ་སྙྤྲོམས་ཁེ་འབབ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨ ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ གུ་བབས་སོ་ནུག།  
ཁམ་རྩིས་འདི་གིས་ འདབས་པའྩི་ལོ་ངོ་གསུམ་ནང་ གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས་
དང་ ཁེབ་སང་འྤྲོས་ཚད་ཀྩི་གནས་སངས་ཚུ་སྤྲོནམ་ཨིན།  
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ཁམ་རྩིས་ ༧.༣ པ་: འྤྲོང་འབབ་དང་ཁེབ་ས་འྤྲོས་ཚད།   

 

 

7.6  དུས་རྩིང་གི་ གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་བུ་ལནོ་དང་ གཞུང་ལུ་ཕགོ་ལམ།  
སྩིར་བཏང་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་ལས་སེ་ཚུ་གི་ སྩིན་འགྲུལ་བསྤྲོམས་
ལུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 29,703.000 འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༤༣༦ གིས་མར་བབས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  28,407.000 གུ་གནས་ཡོད་མྩི་དེ་ཡང་ གཙོ་
བོ་ འབྲུག་སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་གྩི་ དུས་རྩིང་གི་སྩིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,343.420 
བབས་མྩི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཐོན་ནུག། གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བུ་ལོན་བསྤྲོམས་ལས་ གཞུང་ལུ་ཕོག་
ལམ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 22,611.000 འཁྩི་སེ་ཡོད། མྩི་མང་བུ་ལོན་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ནང་
འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་བུ་ལོན་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༨ ཨིན་པས། གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་
ཁང་ཚུ་གི་ དུས་རྩིང་གི་སྩིན་འགྲུལ་ཚུ་ འྤྲོག་གི་ཁམ་རྩིས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།: 
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འོང་འབབ ཟད་འགོ ཁལེ་མི་བཏབ་གོང་ག་ཁབ་ས 
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ཁམ་རྩིས་ ༧.༤ པ་: གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ དུས་རྩིང་ག་ིབུ་ལནོ།  

 

གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བུ་ལོན་བསྤྲོམས་ཀྩི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་གྩི་ བུ་ལོན་འདི་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༢༡  (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,896.000) དང་ འབྲུག་སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་གྩི་བུ་ལོན་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༩ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,426.000) དེ་ལས་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འགུལ་གྩི་ བུ་ལོན་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༩ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,319.000) ཡོད།   
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༡༢ པ་ཚུན་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 202.000 ག་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འགན་ལེན་ཚུ་སྤྲོད་དེ་ཡོད།   
ཐགི་ཁམ་ 7.2 པ་: སྩི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླཝ ༡༢ པའྩི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ གཞུང་གི་འགན་ལནེ་གྩི་གནས་
རྩིམ།  

ཨང་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་མྩི། སྤྲོད་ཚསེ།  སྤྲོད་ཡུལ།  གནད་དནོ། 
ང་ོབ་ོ 
(དངུལ་
ཀྲྲཾ་ས་
ཡ།) 

དུས་ཡུན། 
ལྷག་ལུས་ 
(དངུལ་ཀྲྲཾ་ས་
ཡ་) 

1 དརྨ་བཟྤྲོ་གྲྭ་དང་ མྩི་སེ་ 30/7/07 རྒྱལ་ སྐུ་བཟྤྲོ་ནི་ལུ་བཟྤྲོ་གྲྭ་གཞྩི་ 15 ལོ་༡༠ 1.982 
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གཞུང་དབང་ཚོང་ལེས་ཚུ 
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༣ པ་  མྩི་སེར་ལས་
འགུལ།  

ཡོངས་
དངུལ་ཁང་ 

བཙུགས་ཀྩི་ ལག་ལེན་མ་
ར།  

2 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་། 04-02-

08 

རྒྱལ་
ཡོངས་ཟུར་
ཕོགས་དང་
འཚོ་རྟེན་ 

ཁེ་ལཱ་ཆུང་བ་དང་འབྩིང་མ་
བཅས་དང་སྦྲགས་པའྩི་གྤྲོང་
གཡུས་སྩིན་འགྲུལ། 

400 ལོ་༡༠ 200 

  བསྤྲོམས།    415  201.982 
 

7.7 གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་འྤྲོང་འབབ་ལུ་ཁ་ེཕན།  
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྩི་འྤྲོང་འབབ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༩ གི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གི་ 
འྤྲོང་འབབ་ཀྩི་འབྱུང་ཁུངས་ སྤྲོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་
གིས་ བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,068.570) དང་ ཁལ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
7,022.010) གྩི་ཐོག་ལས་ བསྤྲོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 11,090.580 གི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་མྩི་འདི་ 
ཧེ་མའྩི་ལོ་གི་འྤྲོང་འབབ་དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ གི་ཡར་སེང་ཨིན། ཡར་སེང་འདི་གཙོ་བོ་ར་ གཞུང་
དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་ལས་སེ་ཚུ་གི་ ཁེ་འབབ་དང་ ཁེབ་ས་ཚད་གཞྩི་ལུ་ ཡར་
སེང་འགྤྲོ་མྩི་ལས་ཐོན་ནུག། འདས་པའྩི་ལོ་ངོ་ལྔ་ནང་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ འྤྲོང་འབབ་ལུ་ཁེ་
ཕན་གྩི་གནས་སངས་འདི་ འྤྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།   : 
ཐགི་ཁམ་ 7.3 པ་: ཁལ་དང་བག་ོབཤའྩི་ཁབེ་ས་གང་ཁ་ེཕན།    

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།  
ཁ་གསལ། 2012  2013  2014  2015  2016  

ཁལ་གྩི་འྤྲོང་འབབ། 4,994.27 5,453.47 5,779.94 6,215.81 7,022.01 
བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས། 3,135.78 3,519.90 3,902.37 3,861.97 4,068.57 
གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་དང་ ད་ེཚུ་དང་     འབལེ་བའྩི་ལས་ས་ེཚུ་
ལས་ འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས། 8,130.04 8,973.37 9,682.31 10,077.78 11,090.58 

ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས། 20,354.46 21,101.69 23,244.61 25,141.03 28,033.81 
ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ལས་བརྒྱ་ཆ། 40% 43% 41.70% 40.10% 39.56% 
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ཁམ་རྩིས་ ༧.༥ པ་: ཁལ་དང་བག་ོབཤའྩི་ཁབ་ས་ག་ི ཁ་ཕན་གནས་སངས།  

 
གཞུང་གི་ཕག་མཛོད་ལུ་ ཁེ་ཕན་མཐོ་ཤོས་ཡོད་མྩི་འདི་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ འབྲུག་སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་ལས་
འཛིན་འདི་ཨིན། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ལས་སེ་འདི་གིས་ བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
2,399.780 དང་ ཁལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,104.360 འབདཝ་ད་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་
བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༦ གི་ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།  
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ཁལེ་ག་འོང་འབབ བགོ་བཤའ་ཁབ་ས 
གཞུང་དབང་ཚོང་ལེས་ཁང་དང་ད་ཚུ་དང་འབྲལ་བའ་ལེས་ས་ཚུ་ག་འོང་འབབ ནང་ཁྱིོད་འོང་འབབ 
 ནང་ཁྱིོད་འོང་འབབ་ག་རྒྱ་ཆ 
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ལེའུ་ ༨ པ་: འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞྩིས་བཟུང་ལས་ས་ེདང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ་ག་ི གྲུབ་
འབས།  

 

8.1 དངུལ་འབལེ་དང་ ལག་ལནེ་གཙ་ོབ་ོཚུ།  
འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་ལས་སེ་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ བགོ་བཤའ་འཆང་སེ་ཡོད་པའྩི་ གཞུང་
གི་གཞྩིས་བཟུ་ལས་སེ་ ཉག་གཅིག་ཨིན། འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་ལས་སེ་འྤྲོག་ལུ་ ནུས་ཤུགས་དང་ བཟྤྲོ་
བཏོན་ ཚོང་འབེལ་ ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་ དངུལ་འབེལ་ལས་སེ་ཚ་དང་བཅས་ ལས་སེ་ ༡༩ ཡོད། 
བཀའ་ཁྩིམས་དང་འཁྩིལཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་ལས་སེ་ལུ་ བག་ཟྤྲོན་ཅན་གྩི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་
སྤྲོ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྩི་རྒྱུ་ནོར་ཚུ་ བདག་གཉེར་དང་ འཛིན་སྤྲོང་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ ཡར་སེང་འབད་དགོ་
པའྩི་ འགན་ཁར་འཁྩིཝ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ལས་སེ་འདི་ལུ་ གྲུབ་འབས་ལུ་ཤུགས་བཏོན་ནི་དང་ ཚོང་མགྤྲོན་
ལུ་གཞྩི་བརྟེན་པའྩི་ལམ་ལུགས་སྤྲོ་ལས་ ཁོང་རའྩི་ལཱ་འགན་སེ་ཁོངས་ཀྩི་ལས་སེ་ཚུ་གི་ གྲུབ་འབས་ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་གི་ འགན་ཁུར་ཡང་འཁྩིཝ་ཨིན།  
འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་ནང་ལུ་ གཞུང་གི་བགོ་བཤའ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 45,087.590 ཡོད་མྩི་འདི་ 
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བགོ་བཤའྩི་མ་ར་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ ཨིན། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་
ལུ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གི་ བདོག་གཏད་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 52,793.590 དང་ 
གནས་གོང་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 51,086.000 གུ་གནས་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ གོ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༡ དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༧ གྩིས་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག། ཡར་སེང་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་གཏེར་
ལས་འཛིན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 90.410 དང་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 404.260 མ་ར་འཐེབ་ བཙུགས་མྩི་ལས་ཐོན་ནུག།  
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གིས་ ཁེ་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7,383.740 
བཟྤྲོ་ཡོད་པའྩི་ཐོག་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༧ ཁོང་གི་ཡན་ལག་ཚུ་ལས་ བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་ཨིན་པས།  ལས་སེ་
འདི་གི་ ཁེ་འབབ་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༧.༤ ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 6,291.270 འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7,383.740 གུ་འཛེགས་ནུག། སྩི་ལོ་ 
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༢༠༡༦ ནང་གི་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གི་ དངུལ་འབེལ་གྲུབ་འབས་ཀྩི་ བཅུད་བསྡུས་འདི་ འྤྲོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོད།: 
ཐགི་ཁམ་ 8.1: འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གི་ དངུལ་འབལེ་གྲུབ་འབས།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ཁ་གསལ། 2016 2015 འགྱུར་ཁད། 

བདགོ་གཏད་བསྤྲོམས། 52,793.59 52,426.97 0.7% 
གནས་གངོ་ངསེ་ཏགི། 51,086.13 49,766.23 2.7% 
འབབ་ཁུངས། 7,383.74 6,291.27 17.4% 
ཟད་འགྤྲོ། 120.25 112.75 6.6% 
ཁལ་མ་བཏབ་གངོ་ག་ིཁེབ་ས། 7,263.50 6,178.53 17.6% 
ཁལ། 2,180.93 1,855.80 17.5% 
ཁལ་བཏབ་ཤུལ་གྩི་ཁེབ་ས། 5,082.80 4,322.76 17.6% 
 

བོག་བཤའྩི་ཁེབ་ས་གཙོ་བོ་ར་ འབྲུག་སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,104.360 
དང་ དེའྩི་འྤྲོག་ལས་ར་ འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,281.650 ཐོབ་ནུག། 
འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གི་ བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་གི་འབྱུང་ཁུས་ཚུ་ འྤྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།: 
ཐགི་ཁམ་ ༨.༢ པ་: འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞྩིས་བཟུང་ག་ི བགོ་བཤའྩི་ཁབེ་ས་ཐགོ་ག་ིའབབ་ཁུངས།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ཡན་ལག་ལས་ས་ེཚུ་ལས་བག་ོབཤའྩི་ཁབེ་ས་ཐགོ་ག་ིའབབ་ཁུངས་ 2016 2015 འགྱུརཁད། 
འབྲུག་སབ་ལེབ་ལས་སེ། 5.347 4.678 14% 
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་། 131.040 300.133 -56% 
འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྩིན། 490.807 337.011 46% 
འབྲུག་སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན། 5,104.36

0 

4593.2

74 

11% 
འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན། 1,281.66 702.082 83% 
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དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན། 47.99 109.686 -56% 
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང་འབེལ་ལས་འཛིན། 13.76 0   
ནང་གསསེ་བསྤྲོམས། 7,074.9

60 

6,046.8

6 

17% 
        
འབལེ་ཡདོ་ལས་ས་ེཚུ་ལས་ བག་ོབཤའྩི་ཁབེ་ས།       
འབྲུག་བསེ་ལགས་ལས་སེ། 15.44 28.946 -47% 
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་། 57.56 40.82 41% 
འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན།  44.195 30.936 43% 
ནང་གསེས་བསྤྲོམས། 117.19 100.702 16% 
བསྤྲོམས། 7,192.1

49 

6,147.5

7 

17% 
 

འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གི་ཟད་འགྤྲོ་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༡༢.༧༥ འབད་
ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༦ གིས་ ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢༠.༢༥༠ 
གུ་གནས་ནུག། ཡར་སེང་འདི་གཙོ་བོ་ར་ ཧེ་མའྩི་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ ལས་གཡོག་པའྩི་གོང་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ 
གིས་ ཡར་སེང་སོང་མྩི་ལས་ཐོན་ནུག། སྩིར་བཏང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གིས་ ཁལ་བཏབ་ཤུལ་གྩི་
ཁེབ་ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥,༠༨༢.༨༠༠ བཟྤྲོ་ཡོད་མྩི་དེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༧.༦ 
གི་ ཡར་སེང་ཨིན་པས། འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གི་ ལག་ལེན་ཁེ་འབབ་དང་ ཁེ་འབབ་ཚད་གཞྩི་འདི་ 
འྤྲོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།: 
ཁམ་རྩིས་ ༨.༡ པ་: འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞྩིས་བཟུང་ག་ི འྤྲོང་འབབ་དང་ ཁ་ེའབབ་ཚད་གཞྩི།  
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8.2 འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞྩིས་བཟུང་ལས་ འྤྲོང་འབབ་ལུ་ཁེ་ཕན།  
སྩིར་བཏང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གིས་ ཁལ་དང་བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་གི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦,༢༤༨.༤༧༠ གིས་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོད་མྩི་འདི་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས་ལས་
འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢ ཨིན། 
འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གིས་ གཞུང་ལུ་རྩིས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་དེ་ཡང་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༣༢ 
ཀྩིས་ཡར་སེང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༠༦༧.༥༤༠ གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ འབྲུག་རྒྱུ་
ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གི་ བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡོད་མྩི་ འབྲུག་སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་དང་ 
འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྩིན་ཚུ་གི་ ཁེ་འབབ་ཚད་གཞྩི་ ཡར་སེང་འགྤྲོ་མྩི་ལས་
ཐོན་ནུག། འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གིས་བཏབ་པའྩི་ཁལ་ལུ་ཡང་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡,༨༥༥.༨༠༠ འབད་ས་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༨ ཀྩིས་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༡༨༠.༩༣༠ བཏབ་ནུག། འྤྲོག་གི་ཁམ་རྩིས་ནང་ལུ་ འདས་པའྩི་ལོ་ངོ་ལྔ་ནང་གི་ འབྲུག་རྒྱུ་
ནོར་གཞྩིས་བཟུང་གི་ འྤྲོང་འབབ་ཀྩི་ཁེ་ཕན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
ཁམ་རྩིས་ ༨.༢ པ་: འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞྩིས་བཟུང་ག་ི བགོ་བཤའྩི་ཁབོ་ས་སྤྲོད་ཡོདཔ།  
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ཐིག་ཁམ་ ༨.༣ པ་: འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་ལས་ ཁལ་དང་བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་གི་ཁེ་ཕན།  
 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།    

ཁ་གསལ། 2011 2012 2013 2014 2015 2016 འགྱུར་
ཁད། 

ཁལ་བཏབ་ཡོདཔ།     
1,292.39  

    
1,372.95  

    
1,361.65  

    
1,666.15  

    
1,855.80  

2,180.9
3 18% 

བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་སྤྲོད་ཡོདཔ། 2,947.39 2,989.27 3,157.53 3,689.74 3,861.97 4,067.5
4 5.32% 

ལོ་བསར་གྩི་བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་
%    1.4% 5.6% 16.9% 4.7% 5.3%   

འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་ལས་འྤྲོང་འབབ་
བསྤྲོམས།    4,362.22 4,519.18 5,355.89 5,717.7

7 
6,248.

47 
9% 

ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་བསྤྲོམས།   
20,354.4

6 21,101.69 23,244.61 
25,141.0

3 
28,033.

81   

ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ལས་བརྒྱ་
ཆ།   40% 43% 41.70% 40.10% 

37.63
% 22% 
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ལེའུ་ ༩ པ་: རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚ་ོརྟནེ་མ་དངུལ་གྩི་ གྲུབ་འབས།  
 

རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེྟན་མ་དངུལ་གྩིས་ སྩིར་བཏང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྩི་གསོག་འཇོག་དང་ མ་ར་གཞྩི་
བཙུགས་ནང་ལུ་ ར་ཆེ་བའྩི་ཆ་ཤས་འབད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་དཔལ་འབྤྲོར་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་མྩི་ ཞྩི་གཡོགཔ་དང་ 
ལས་འཛིན་ཚུ་གི་ལས་གཡོགཔ་ དེ་ལས་ དྲག་པོའྩི་དམག་སེ་ཚུ་གི་ ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེྟན་མ་དངུལ་ 
འཛིན་སྤྲོང་འཐབ་ཨིན། ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེྟན་མ་དངུལ་འདི་ འཐུས་མྩི་ཚུ་གི་ དངུལ་གྩི་ཉེན་སྲུང་ 
རངམ་གཅིག་ གིས་མ་དོ་བར་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ་གི་སྤྲོ་ལས་ དངུལ་འབེལ་ལས་སེ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ རྒྱུན་
ཆད་མེད་པར་ མ་དངུལ་གྩི་འབྱུང་ཁུངས་ གཙོ་ཅན་ཅིག་སེ་གནས་ཏེ་ཡོད།  
༩.༡: དངུལ་འབལེ་དང་ལག་ལནེ་གྲུབ་འབས།  
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པ་ཚུན་ལུ་ ཧེ་མའྩི་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ འཐུས་མྩིའྩི་གངས་ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ 
༢.༠༨ ཀྩིས་ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ འཐུས་མྩི་ ༥༢,༣༩༩ གུ་ལྷྤྲོད་ནུག། ཁེ་ཕན་ཐོབ་མྩི་གི་ཐད་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེྟན་མ་དངུལ་ལུ་བརྟེན་མྩི་གི་ ཆ་ཚད་འདི་ (འཐུས་མྩི་བསྤྲོམས་གུ་ལས་ ཟུར་ཕོགས་
ཐོབ་མྩི་གངས་ཁ་) བརྒྱ་ཆ་ ༡༠.༢༢ གུ་གནས་ཡོདཔ་ད་ འདི་གིས་ ཟུར་གསོག་འདི་ལུ་ ནང་སེབས་
འབད་མྩི་འཐུས་མྩི་གི་ཡར་སེང་ལས་ ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་མྩི་གི་ཡར་སེང་ མངམྤྲོ་འགྤྲོ་བའྩི་བརྡ་མཚོནམ་ཨིན།    
བདོག་གཏད་ཀྩི་ཚད་འདི་ མ་དངུལ་ནང་སེབས་ཟུར་གསོག་དང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ལས་ཐོན་པའྩི་ ཁེ་འབབ་
གུ་ གཞྩི་བརྟེནམ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེྟན་མ་དངུལ་གྩི་ བདོག་གཏད་ལུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༠,༤༤༦.༡༨༠ ཡོད་ས་ལས་ གཙོ་བོ་ ནང་སེབས་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡,༥༡༢.༨༠༠ དང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ལས་ ཁེ་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༧༨.༧༢༠ འབད་མྩི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༣,༨༦༣.༧༠༠ གུ་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག།  མ་
དངུལ་འདི་གིས་ འཐུས་མྩི་ཚུ་གིས་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་ མ་དངུལ་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ དེ་ཅིག་ ཁེ་
ཕན་ཡོངས་བསྤྲོམས་སེ་སྤྲོད་དེ་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ དངུལ་རང་འབོར་འབབ་འདི་ རྩིས་ལྷག་སེ་ར་ རྒྱུན་སྤྲོང་
འཐབ་སེ་ཡོད། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ལས་ ཁེ་འབབ་འདི་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༩༤ གིས་ གོང་
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ཚད་བརྡ་སྤྲོན་ཚད་གཞྩི་ལས་ལྷག་པའྩི་གནས་ཚད་ཁར་ ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ ཁོང་གི་ འྤྲོང་འབབ་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལུ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༩.༡༡ ཐོབ་སེ་ འཐུས་མྩི་ཚུ་ལུ་ ལོ་བསར་ཁེ་འབབ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༥ རེ་ གསལ་བསགས་འབད་
ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོག་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྩི་ འྤྲོང་འབབ་ཡར་འཕར་བསྤྲོམས་ཀྩིས་ ཧེ་མའྩི་ལོ་ནང་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༢༣.༨༡ གི་ ཡར་འཕར་ཐོན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༥༡༧.༣༨༠ འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༡,༨༧༨.༧༢༠ གུ་གནས་ནུག། ཡར་འཕར་འདི་གཙོ་བོ་ར་ བཙུགས་བཞག་དང་ སྩིན་འགྲུལ་ 
འགན་ལེན་ དེ་ལས་ བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་དང་ ཁང་ག་ཚུ་ནང་ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།   
རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེྟན་མ་དངུལ་གྩིས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླཝ ༦ པའྩི་ ཚེས་ ༣༠ ཚུན་གྩི་ 
དུས་ཡུན་གྩི་དོན་ལུ་ ཞྩི་གཡོག་དང་དྲག་པོའྩི་དམག་སེ་གཉིས་ཆ་ར་གི་ ཟུར་ཕོགས་ལས་འཆར་དང་འབེལ་ཏེ་ 
ཕོག་ལམ་ཨང་རྩིས་གཙོ་བོ་དང་ དངུལ་འབེལ་གནས་སངས་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་འབད་བའྩི་ རྩིས་རྩིག་མཁས་
མཆོག་གི་ དབེ་ཞྩིབ་གཅིག་བཏོན་ཡོད། ཟུར་ཕོགས་ལས་འཆར་ནང་ལུ་ ཡར་འཕེལ་ངོ་འདི་ར་ འཐུས་མྩི་ཚུ་
གི་ནང་སེབས་དང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའྩི་ ཁེ་འབབ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཐོན་ནུག།   
9.2 གྲུབ་འབས་གཙ་ོབ་ོཚུ།  
འཐུས་མྩི་ཚུ་གི་སྤྲོད་ཁྩིམ་སྩིན་འགྲུལ་ལས་འཆར་གྩི་ འྤྲོས་འབབ་གནས་ཚིག་ཚུ་ བསར་བཟྤྲོ་འབད་དེ་ འཐུས་
མྩི་གསརཔ་ལུ་ སྩིན་འགྲུལ་གྩི་མཐོ་ཚད་འདི་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༥༠༠ གུ་སེང་སེ་ འཐུས་མྩི་ཚུ་
གིས་ སྩིན་འགྲུལ་ལེན་ཚུགསཔ་བཟྤྲོ་སེ་ཡོད། སྩིན་འགྲུལ་གྩི་སེད་ཚད་འདི་ དམའ་མཐའྩི་སེད་ཚད་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྩིན་འགྲུལ་ག་རའྩི་སེད་ཚད་ཚུ་ ཕབ་སེ་ དངུལ་འབེལ་ལས་ཁང་གཞན་ཚུ་དང་ སྔར་
བ་ལྷག་སེ་ དོ་འགན་ཅན་བཟྤྲོ་སེ་ཡོད།  
རཡལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྩིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗྤྲོངས་མཁར་ལུ་ ཁང་ཚན་ ༡༠ འབད་
མྩི་ སྩིང་ཁྩིམ་གཅིག་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་འབད་ཚར་ཏེ་ འཐུས་མྩི་ཚུ་ལུ་ ཁང་ག་ཁར་བཏང་སེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ 
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ལུ་ སྤྲོད་ཁྩིམ་གྩིས་ མ་ལང་བའྩི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཀྩི་དོན་ལས་ ཁང་ཚན་ 
༥༨ འབད་མྩི་ སྩིང་ཁྩིམ་གཉིས་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་བསང་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་གིས་ ཐིམ་ཕུག་དང་དགེ་
ལེགས་ཕུག་ལུ་ གཞྩིས་ཁྩིམ་ནང་ལུ་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་དོན་ལས་ འྤྲོས་འབབ་ཞྩིབ་འཇུག་ཚུ་ཡང་ མཇུག་
བསྡུ་ཡི།  
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རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེྟན་མ་དངུལ་གྩིས་ རྒྱལ་སྩི་་ཏི་རུའྩི་བདུན་ཕག་འདི་ སྤུ་སྩིར་དྲགས་འབད་ར་ 
བརྩི་སྲུང་འབད་དེ་ ཁོང་གིས་འགྲུལ་བསྤྲོད་སེ་ཚན་གྩིས་ དར་དཀར་ན་དང་རྩི་རང་ལུ་ བལྟ་སྐྤྲོར་འབད་དེ་ 
འཐུས་མྩི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3.220 སྩིན་འགྲུལ་བཏང་ནུག། ལས་འཛིན་གྩི་ མྩི་སེའྩི་འགན་ཁུར་
དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེྟན་མ་དངུལ་གྩིས་ རྒྱལ་འཛིན་མྩི་སེར་རན་རས་ཚོགས་པ་
གིས་ ཟུར་ཕོགས་ཀྩི་འཐུས་མྩི་ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་བསྡུ་སྒྲུབ་ལུ་ ཕན་གཏགས་ནི་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་འཛིན་མྩི་
སེར་རན་རས་ཚོགས་པ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆིངས་ཡིག་གཅིག་གུ་ མྩིང་རྟགས་ཡང་བཀོད་ཅི།  
མ་དངུལ་འདི་གི་ ཡུན་བརྟན་ ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་ཐབས་ལུ་དང་ མྩི་རྤྲོབས་མང་ཆེཝ་ལུ་ དགོངས་ཞུའྩི་ཟུར་
ཕོགས་ཀྩི་ ཁེ་ཕན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་བཟྤྲོ་ནི་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་སྩིད་བྱུས་ཅིག་ཡང་ བརམ་
པའྩི་བསང་ཡོད།  
9.3 ད་ོའགན་དང་ག་ོསྐབས།   
རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེྟན་མ་དངུལ་གྩིས་ མཐར་འཁྤྲོལ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་ ཟུར་ཕོགས་དང་ 
འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་སྤྲོད་ནི་གི་ འཛིན་སྤྲོང་ནང་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའྩི་ཡར་འཕེལ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ མ་ར་གཞྩི་
བཙུགས་ཀྩི་གོ་སྐབས་ ཚད་གཅིག་ལས་རལ་ཏེ་མེད་པའྩི་ཁར་ འཐུས་མྩི་ཚུ་ལས་ ནང་སེབས་ཆུང་ཀུ་འབད་མྩི་
དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཟུར་ཕོགས་ཀྩི་ཕོག་ལམ་ ཡར་སེང་འགྤྲོཝ་ལས་ དུས་རྩིང་ལུ་ ཟུར་ཕོགས་ལས་འཆར་གྩི་ 
དངུལ་འབེལ་ཡུན་བརྟན་ ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་ནི་གི་དོན་ལས་ བདོག་གཏད་དང་ཕོག་ལམ་འཛིན་སྤྲོང་འདི་ དོ་
འགན་གཙོ་བོ་ཅིག་སེ་ར་ གནས་ནི་ཨིན་པས།  
རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེྟན་མ་དངུལ་ལུ་ མྩི་སེ་ཉེན་སྲུང་གི་ལས་ཚོགས་ཅིག་སེ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྩི་
འགན་ཁུར་འཁྩིཝ་ལས་ ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་འབེལ་བའྩི་ སྩིད་བྱུས་དང་ ཁྩིམས་དོན་
སྩིགས་གཞྩི་མེད་མྩི་འདི་ འཕོ་འགྱུར་ཅན་གྩི་གནས་སྐབས་འདི་ནང་ དོ་འགན་སྤྲོམ་ཤོས་ཅིག་སེ་ ཐོན་ཏེ་ཡོད།    
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མ་དངུལ་འདི་ ད་རེས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་ སེད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༧ རེ་འབད་ དུས་ཡུན་
ཉིན་གངས་ ༣༦༥ གི་དོན་ལུ་ དུས་འཛིན་བཙུགས་བཞག་ནང་ཡོད།  དུས་འཛིན་བཙུགས་བཞག་འདི་གི་ 
དུས་ཡུན་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༠ པའྩི་ནང་ཚངམ་ད་ སེད་ཀྩི་འབབ་ཁུངས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
4.469 འཐོབ་ནི་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༠ པའྩི་ནང་ལུ་ ཁོང་གི་མ་དངུལ་
བསྤྲོམས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 68.355 གུ་གནས་ནི་ཨིན་མྩི་འདི་ ཧེ་མའྩི་ལོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ གི་ 
ཡར་སེང་འཐོན་ནི་ཨིན་པས།  
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཁོང་གི་མ་དངུལ་ནང་གི་དངུལ་བསྤྲོམས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 68.355 གུ་
ལྷྤྲོད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཡུ་ཨེས་དྲྤྲོ་ལར་ས་ཡ་ 1.000 གི་དམྩིགས་གཏད་འདི་ དེ་བསང་འགྲུབ་ཚུགས་ནི་བཟུམ་
ཡོདཔ་ལས་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མ་དངུལ་འདི་ལས་ཐོན་པའྩི་ཁེ་འབབ་ཚུ་ ལམ་སྤྲོལ་གོང་འཕེལ་དང་འབེལ་བའྩི་ 
ལས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སྤྲོད་ཚུགས་ནི་ཨིན།   
 
10.1.2 མཐའ་འཁརོ་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་བྤྲོ་གཏད་མ་དངུལ།  
འབྲུག་གི་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་མ་དངུལ་འདི་ སྩི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལུ་ འགོ་ཐོག་མ་དངུལ་ ཡུ་
ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༢༠.༠༠༠ གི་ཐོག་ལས་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།  མ་དངུལ་འདི་གིས་ 
འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་ སེ་ལྡན་རྩིགས་སྣ་ དེ་ལས་ སྤྲོག་ཆགས་དང་ སེ་ལྡན་རྩིམ་ལུགས་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་
ཐོག་ལས་ མྩི་སེའྩི་ཕན་བདེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ དམྩིགས་གཏད་བསེདཔ་ཨིན། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ 
༣ པའྩི་ཛེས་ ༣༡ ཚུན་ལུ་ མ་དངུལ་འདི་ནང་ དངུལ་བསྤྲོམས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༥༡.༩༥༥ ཡོད་
མྩི་དེ་ ཧེ་མའྩི་ལོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༥ གི་ཡར་སེང་ཨིན་པས། ལོ་དེ་ནང་ མ་དངུལ་འདི་ལུ་ སེད་ཀྩི་ཁེ་
འབབ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༠.༡༥༢ དང་ བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༠.༣༠༢ དེ་ལས་ 
གསར་སྒྲུབ་ལས་ཁེབ་ས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༢.༢༨༨ དང་ ཚངོ་ལམ་ལས་འབབ་ཁུངས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལ་
ར་ས་ཡ་ ༠.༠༡༧ འབདཝ་ད་ བསྤྲོམས་ཀྩིས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༣.༣༤༡ གི་འབབ་ཁུངས་ཐོན་ནུག།  
འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་/རྒྱལ་སྩི་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་མཐུན་རེན་གྩིས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 
༥༨༠,༡༦༤.༨༩༠ མ་དངུལ་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ཡི།  
 



149 
 

བྤྲོ་གཏད་མ་དངུལ་འདི་གིས་ དུས་ཡུན་དེ་ནང་ ལས་རྩིམ་ལས་དོན་ (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 1.303) 
དང་ ཡིག་ཚང་གི་ ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་(ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 0.304) འབདཝ་ད་ ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས་
ལུ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༡.༦༠༨ བཏང་ནུག། མ་དངུལ་འདི་གིས་ མ་དངུལ་བསྤྲོམས་ཀྩི་ཐོག་ལས་ བརྒྱ་
ཆ་ ༩༣ ཡུ་ནའྩི་ཊེཌ་སིཊེཊསི་ནང་ སྩི་མཐུན་མ་དངུལ་ནང་ལུ་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་འབད་དེ་ དེ་གི་ལྷག་
ལུས་འདི་ ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་ནང་ བགོ་བཤའ་དང་འགན་ལེན་ཚུ་ནང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནུག།  
  
10.1.3 བརྡ་དནོ་བརྒྱུད་འབལེ་འཕྲུལ་རྩིག་ག་ི ཡངོས་ཁབ་ཞབས་ཏགོ་མ་དངུལ།  
ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་མ་དངུལ་འདི་ནང་ ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་མ་དངུལ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་གཉིས་ཚུདཔ་ཨིན། ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་མ་དངུལ་འདི་ གྤྲོང་གཡུས་འགྲུལ་འཕྩིན་དང་ ཡོངས་
འབེལ་གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལུ་ འགོ་ཐོག་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༩༤.༢༥༠ གི་ཐོག་ལས་ གཞྩི་
བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་འདི་ འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྩིས་ 
འཛིན་སྤྲོང་འཐབ་སེ་ཡོད། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༣ པའྩི་ཚེས་ ༡༥ ཚུན་ལུ་ མ་དངུལ་འདི་ནང་ སྩི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༣༡.༠༤༡ འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༢༣༦.༤༡༣ གུ་ལྷྤྲོད་ནུག། ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་ ༢.༣ ཡོད་མྩི་དེ་ བཀྲྩིས་བརྡ་དོན་ལས་སེ་ནང་ལས་ ཆོག་
ཐམ་ག་ཡོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༨.༥༦༣ ཐོབ་མྩི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། གྤྲོང་གཡུས་བརྒྱུད་འབེལ་དང་ 
སྤྲོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རྩིག་ལས་རྩིམ་ ལག་ལེན་གྩི་དོན་ལུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྩིན་དང་ 
བཀྲྩིས་བརྡ་དོན་ལས་སེ་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷན་ཐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༤.༧༩༣ སྤྲོད་དེ་ཡོད།  
བརྡ་བརྒྱུད་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་གོང་འཕེལ་གྩི་དོན་ལུ་ སྤྲོདཔ་
ཨིན། ལོ་དེ་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གྩིས་ རྒྱལ་སྩིའྩི་གྤྲོག་བརྙན་བཟྤྲོ་བཏོན་འབད་མྩི་ཚུ་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གྤྲོག་བརྙན་དཔར་བཏབ་པའྩི་ག་ཡོན་འབད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༠༨༦ བསྡུ་ལེན་འབད་
ཡོདཔ་ རྒྱལ་སྩིའྩི་གྤྲོག་བརྙན་བཟྤྲོ་བཏོན་འབད་ལུ་་ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡.༦༠༣ ལོག་སྤྲོད་
ནུག། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༣ པའྩི་ཚེས་ ༡༥ ཚུན་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༣༢.༤༦༣ ཡོད་མྩི་དེ་ ཧེ་མའྩི་ལོ་དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༤ གིས་ བབས་སོ་ནུག།  
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10.1.4 གསོ་བའྩི་བྤྲོ་གཏད་མ་དངུལ།  
འབྲུག་གི་གསོ་བའྩི་བྤྲོ་གཏད་མ་དངུལ་འདི་ སྩི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླཝ་ ༥ པའྩི་ཚེས་ ༡༢ ལུ་ ཇི་ནི་བ་ལུ་ 
འཛམ་གྩིང་གསོ་བའྩི་ཚོགས་པའྩི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འདི་གི་ཡིག་ཚང་འདི་ཡང་ སྩི་ལོ་ 
༢༠༠༠ ཟླཝ་ ༤ པའྩི་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ འགོ་ཐོག་མ་དངུལ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༡.༩༢༢ གི་ཐོག་
ལས་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནུག། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༣ པའྩི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ལུ་ ཁོང་གི་མ་དངུལ་
ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༥༡༢.༡༤༠ ཡོད་མྩི་དེ་ ཧེ་མའྩི་ལོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧ གྩི་ ཡར་སེང་
ཨིན་པས། ཡར་སེང་འདི་ གཞུང་ལས་ གསོ་བའྩི་ཕན་འདེབས་འབད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༢༡.༩༦༢ 
དང་ འཕྤྲོད་བསེན་ལུ་བསྒུལ་བསྤྲོད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༨.༨༠༥ ཐོབ་མྩི་ དེ་ལས་ སེད་ཀྩི་འྤྲོང་
འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༦.༢༢༧ འབད་མྩི་ཚུ་ལས་ཐོན་ནུག། 
ལེ་དེ་ནང་ ཉེར་མཁོའྩི་སྨན་རས་ཉོ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༩༠.༠༠༠ དང་ སྨན་ཁབ་ཚུ་ཉོ་ནི་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༦.༠༠༠ ཟད་འགྤྲོ་བཏང་ནུག།  
ང་བཅས་རའྩི་མྩི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞྩི་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ སྨན་དང་སྨན་ཁབ་ཀྩི་ རང་མགོ་རང་འདྲྤྲོངས་ཡོད་པའྩི་ རྒྱལ་ཁབ་སེ་བཟྤྲོ་ནི་གི་ དགོངས་བཞེད་དང་
འཁྩིལ་ཏེ་ གསོ་བའྩི་བྤྲོ་གཏད་མ་དངུལ་གྩིས་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ 3.000 གུ་བཀལ་ནི་གི་ 
དམྩིགས་གཏད་འགྲུབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཞལ་འདེབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༠༠.༠༠ འབད་མྩི་ཅིག་ དཔྱ་བགོ་
བཞག་སེ་ཡོད། ་  
10.2 བསན་རའྩི་མ་དངུལ་ཚུ།   
དང་འདོད་ཡོད་མྩི་ ངོ་རང་དང་སེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ གོ་སྐབས་ལེན་ནི་ གོང་འཕེལ་
དང་རྒྱུད་བསྐུལ་གྩི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ ཤེས་རྩིག་དང་ ཞྩིབ་འཚོལ་ རྩིག་རལ་དང་ ལམ་སྤྲོལ་ཚུ་དང་
འབེལ་ཏེ་ བསན་རའྩི་མ་དངུལ་ཚུ་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། མ་དངུལ་འདི་ཚུ་གི་ གནས་སངས་ཚུ་ 
གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
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10.2.1 ཤེས་རྩིག་བསན་རའྩི་མ་དངུལ། 
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཤེས་རྩིག་བསན་རའྩི་མ་དངུལ་ཟེར་ མྩིང་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་འདི་ ཤེས་
རྩིག་བསན་རའྩི་མ་དངུལ་ཟེར་  སྩི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡༢ པའྩི་ཚེས་ ༢ ལུ་ འགོ་ཐོག་མ་ར་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠.༠༠༠ གི་ཐོག་ལས་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡི། མ་དངུལ་འདི་ སྤྲོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་་ལག་ལེན་ཅན་
གྩི་ཞྩིབ་འཚོལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ སྤྲོབ་སྤྲོན་དང་སྤྲོབ་སྤྲོང་གྩི་སྤུས་ཚད་ དེ་ལས་ སྤྲོབ་གྲྭ་འཛིན་སྤྲོང་
དང་ ཐོན་རྩིམ་ཅན་གྩི་ ན་གཞྤྲོན་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ནི་གི་དོན་ལས་  སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླཝ་ ༨ པའྩི་ཚེས་ ༢༣ ལུ་ གཞུང་ཐོག་འགོ་འབེད་མཛད་གནང་ཡོད།   
མ་དངུལ་འདི་ ཁད་རྩིག་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྤྲོར་ཐོག་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྩི་ལམ་སྤྲོན་དང་ བསན་རའྩི་མ་
དངུལ་གྩི་ ལམ་སྤྲོན་ཚུ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༨ པའྩི་ནང་ལས་ 
འགོ་འབེད་བརྩི་བའྩི་དུས་ལས་བཟུང་ གྤྲོས་འཆར་ ༣༦ ཐོབ་ཡོད་མྩི་ལུ་ ཁོང་གི་ གྤྲོས་འཆར་བཀོད་པའྩི་ 
ཞྩིབ་འཚོལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟྤྲོ་ནི་གི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༦༧༨ འཛིན་གྤྲོལ་
འབད་ནུག།  
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༡༡ པའྩི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་དང་
གཅིག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨.༠༠༠ (འགོ་ཐོག་མ་རའྩི་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠) སེད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ རེ་
སེ་ ལོ་ངོ་ལྔ་གི་དོན་ལུ་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ ཆིངས་ཡིག་བཟྤྲོ་ཡི། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༣ 
པའྩི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠.༣༠༦ ཡོད་མྩི་དེ་ ཧེ་མའྩི་ལོ་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཀྩི་ ཡར་སེང་ཡོད། 
10.2.2  རྩིག་རལ་དང་ལམ་སྤྲོལ་བསན་རའྩི་མ་དངུལ།   
རང་ལུགས་དང་ དེང་དུས་ཀྩི་རྩིས་མྤྲོ་བྩིས་ནི་དང་ གྤྲོག་བརྙན་ཚུ་ཚུད་པའྩི་ རྩིག་རལ་ལུ་ རྒྱབ་སྤྲོར་གྩི་དོན་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠.༠༠༠ ནང་སྩིད་དང་སྤྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ རྩིག་རལ་དང་ལམ་སྤྲོལ་བསན་
རའྩི་མ་དངུལ་ གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་དོན་ལས་ དཔྱ་བགོ་སྤྲོད་ཅི།  
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10.2.3 རྒྱལ་ཡངོས་ཞྩིབ་འཚལོ་བསན་རའྩི་མ་དངུལ།  
མ་དངུལ་འདི་ འབྲུག་ལུ་གནས་སྤྲོད་ཐོག་ལས་ ཞྩིབ་འཚོལ་གསར་བཏོད་ཀྩི་དོན་ལུ་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་
ཡོདཔ་ད་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ འདི་ལུ་ མ་ར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠.༠༠༠ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་
ཡོད། འཕལ་ཁམས་ལུ་ གཞུང་གིས་ བར་སྐབས་ཀྩི་གི་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྤྲོབ་སེ་འྤྲོག་ལུ་
འབད་ བསན་རའྩི་མ་དངུལ་འདི་གི་ སྤྲོང་བཞག་གི་བཀོད་ཚོགས་ཅིག་ བཙུགས་ནི་ལུ་ གནང་བ་གནང་སེ་
ཡོད།    
 
ཐགི་ཁམ་ ༡༠.༡ པ་: བྤྲོ་གཏད་མ་དངུལ་ཚུ་གི་གནས་སངས།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ 
 
མ་དངུལ་གྩི་མྩིང་ 

༦/༢༠༡༦ ལུ་ 
འག་ོབཙུགས་
ལྷག་ཆད།  

རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༦-༡༧ 

འབབ་ཁུངས་ང་ོམ་ ཟད་འགྤྲོ་ངོ་
མ་ 

༣༡/༣/༢༠༡༧ ལུ་ 
དངུལ་ལྷག།  

ཡར་སེང་
བརྒྱ་ཆ་ 

1 ལམ་སྤྲོལ་བྤྲོ་གཏད་མ་དངུལ། 59.705 8.65 མེད། 68.355 14 

2 མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་
མ་དངུལ་ (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་) 50.208 3.341 1.608 51.955 3.5 

3 

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབེལ་རྩིག་གི་ཡོངས་
ཁབ་ཞབས་ཏོག་མ་དངུལ་ 

ཀ. ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་མ་
དངུལ་ 
ཁ. བརྡ་བརྒྱུད་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ། 

 

 

231.041 

 

33.981 

 

 

48.562 

 

0.086 

 

 

43.190 

 

1.603 

 

 

236.413 

 

32.463 

 

 

2.3 

 

-4.4 

4 གསོ་བའྩི་བྤྲོ་གཏད་མ་དངུལ། 1,415.146 286.994 190.000 1,591.035 7 

5 ཤེས་རྩིག་བསན་རའྩི་མ་དངུལ། 10.107 0.200 མེད། 10.306 2% 

6 རྩིག་རལ་དང་ལམ་སྤྲོལ་བསན་རའྩི་མ་
དངུལ། 10.000 མེད། མེད། 10.000 0 

7 རྒྱལ་ཡོངས་ཞྩིབ་འཚོལ་བསན་རའྩི་མ་
དངུལ། མ་དངུལ་འདི་ལུ་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠.༠༠༠ དཔྱ་བགོ་བཞག་སེ་ཡོད། 
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10.3 མ་དངུལ་གསརཔ་ གཞྩི་བཙུགས། 
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ གཞུང་གིས་ བརྟན་གཞྩི་མ་དངུལ་དང་ ལོ་ཐོག་དང་སྤྲོ་ནོར་ཉམས་སྲུང་གི་ བསན་རའྩི་མ་
དངུལ་ གཞྩི་བཙུགས་གནང་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་ཚུའྩི་ཁ་གསལ་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
10.3.1 བརྟན་གཞྩི་མ་དངུལ།   
འཆར་གཞྩི་ ༡༡ པའྩི་ནང་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ལུ་གཞྩི་བརྟེན་པའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ དགོས་དོན་སྣ་མང་འབད་མྩི་གི་དོན་
ལུ་ བརྟན་གཞྩི་མ་དངུལ་ཅིག་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ དམྩིགས་གཏད་ཡོད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ གཞུང་གིས་ 
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠.༠༠༠ གི་ཐོག་ལས་ དཔལ་འབྤྲོར་བསན་རའྩི་མ་དངུལ་འདི་ གཞྩི་
བཙུགས་གནང་ནི་དང་ འདི་ཡང་ དངུལ་འབེལ་དང་ དངུལ་རྩིས་སྩིད་བྱུས་ དེ་ལས་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་ 
དམྩིགས་གཏད་ཚུ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  
མ་དངུལ་འདི་གི་ དམྩིགས་གཏད་གཙོ་བོ་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ གྤྲོག་མེ་ཕྩིར་ཚོང་དང་ སྩིན་འགྲུལ་ གནང་སྩིན་ཚུ་
ལས་ཐོབ་པའྩི་བྱུང་ཐོ་ཚུ་ ཐང་ཐིགས་གཅིག་ཁར་བཞག་ནི་དང་ དངུལ་བསྒྱུར་དང་སྩིན་འགྲུལ་གྩི་ འགྱུར་ཁད་
མར་ཕབ་འབད་ནི། དེ་ལས་ དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་གྩི་ཚད་གཞྩི་ དགོས་དོན་ཡོདཔ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་
གྩི་གནས་ཚད་ཁར་བཞག་ནི་ དེ་ལས་ གཙོ་རྩིམ་ཅན་གྩི་ ལས་སེའྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་
ནི་དང་ ཕྩིའྩི་འགན་ལེན་ཚུ་ནང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ བར་
འཛུལ་གྩི་རྒྱབ་སྤྲོར་ཚུ་ བྩིན་ཚུགས་བཟྤྲོ་ནི་དེ་ཨིན།   
མ་དངུལ་འདི་གི་ འཛིན་སྤྲོང་དང་ལག་ལེན་འདི་ གཞུང་གིས་གོང་འཕེལ་བཏང་བའྩི་ལག་ལེན་ལམ་སྤྲོན་ཚུ་
འཁྩིལ་ཏེ་འབད་ནི་ཨིན།  
10.3.2 ལ་ོཐགོ་དང་སྤྲོ་ནརོ་ཉམས་སྲུང་བསན་རའྩི་མ་དངུལ།  
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ མྩི་རྤྲོབས་མང་ཤོས་ ལོ་ཐོག་དང་སྤྲོ་ནོར་ འཚོ་སྤྲོང་འཐབ་སེ་ སོ་ནམ་ལུ་
བརྟེན་པའྩི་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན།་ ནང་འཁོད་ཐོན་སེད་ཡོངས་བསྤྲོམས་ལུ་ སོ་ནམ་གྩིས་ བརྒྱ་
ཆ་ ༡༦.༠༨ དང་ མྩི་རྤྲོབས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༨ དེ་ཅིག་ སོ་ནམ་གྩི་ལཱ་འབད་མྩི་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ སོ་ནམ་ལུ་ 
འབྲུག་མྩི་ཚུ་གི་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་དང་ ལོངས་སྤྲོད་དང་ལྡནམ་བཟྤྲོ་ནི་ལུ་ ར་ཆེ་བའྩི་ལཱ་འགན་ཁུར་
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ཕོགཔ་ཨིན།  ལོ་ཐོག་མེདཔ་ཐལ་ནི་དང་ རྩི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྩིས་གནོདཔ་བཀལ་ནི་ དེ་ལས་ རང་
བཞྩིན་རེན་ངན་ཚུ་དང་ གནམ་གཤིགས་འགྱུར་བ་ཚུ་ ང་བཅས་རའྩི་ གྤྲོང་གཡུས་ཀྩི་མྩི་སེ་ཚུ་ལུ་ ཚ་གང་
ཅན་གྩི་གཞྩི་ཅིག་ཨིན། གཞུང་གིས་ ལོ་ཐོག་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་གྩི་སྐྤྲོར་ལས་ ཞྩིབ་འཇུག་ལག་ལེན་འཐབ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྲོ་ནོར་གྩི་དོན་ལུ་ཡང་ ཉེན་བཅོལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ འྤྲོས་འབབ་ཚུ་ གཟྩིགས་ཞྩིབ་གནང་
ཡི།   
ཉེན་བཅོལ་འཐུས་དངུལ་གུ་ གཞྩི་བརྟེན་པའྩི་ ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་འདི་ ཟད་འགྤྲོ་ལྩི་དྲགས་ཡོད་པའྩི་ 
ཚོར་སྣང་ཐོག་ལས་ གཞུང་གིས་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ འགོ་ཐོག་མ་ར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༠.༠༠༠ གི་ཐོག་
ལས་ ལོ་ཐོག་དང་སྤྲོ་ནོར་ཉམས་སྲུང་གི་བསན་རའྩི་མ་དངུལ་ཅིག་ གཞྩི་བཙུགས་གནང་ནི་གི་ གྤྲོས་འཆར་
བཀོད་གནངམ་ཨིན། གཞུང་དང་ ཟུང་ཕྤྲོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྩི་ལས་སེ་ཚུ་ལས་ ཞལ་འདེབས་འདྲ་མཉམ་
བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་ ༡༠ ག་ིནང་འཁོད་ལུ་ མ་དངུལ་གྩི་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༥༠༠.༠༠༠ གུ་ 
བཀལ་ནི་གི་དམྩིགས་གཏད་ཨིན། 
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ལེའུ་ ༡༡ པ་: གྤྲོག་མ་ེགོང་འཕེལ།  
ལེའུ་འདི་ནང་ གྤྲོག་མེ་ལས་སེ་གི་ ད་རེས་ཀྩི་གནས་སངས་དང་ འཐོན་རྩིམ་ཚུ་གི་སྐྤྲོར་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོད། 
གྤྲོག་མེ་འདི་ ལས་སེ་སྤྲོམ་ཤོས་ཅིག་དང་ དཔལ་འབྤྲོར་མདུན་འཕུལ་འབད་མྩི་ གཙོ་བོ་ཨིན། སྩིར་བཏང་མྩི་
སེ་གོང་འཕེལ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྩི་ དཔལ་འབྤྲོར་རང་མགོ་རང་འདྲྤྲོངས་ཀྩི་ རེ་འདུན་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་
ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་ ཆུར་བརེྟན་གྤྲོ་མེའྩི་ འྤྲོས་འའབ་ཚུ་ འཚོལ་ཞྩིབ་ 
གནང་དང་གནང་བཞྩིན་དུ་ཡོད། ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཆུར་བརྟེན་ནུས་ཤུགས་ མེ་ག་ཝཊི་ ༣༠,༠༠༠ 
གྩི་ འྤྲོས་འབབ་ཡོད་ས་ལས་ མེ་ག་ཝཊི་ ༢༣,༧༦༠ འདི་ འཕྲུལ་རྩིག་གོང་ཚད་ཆུང་ཀུའྩི་སྤྲོ་ལས་ བཟྤྲོ་
བཏོན་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  
11.1 སྐབས་ཐོག་ག་ིགནས་སངས།  
ད་རེས་ ང་བཅས་རའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྩིས་ ཆུ་ཁ་ (མེ་ག་ཝཊི་ 336)་དང་ ཀུ་རྩི་ཆུ་ (མེ་ག་ཝཊི་ ༦༠ )། 
བ་སོ་ཆུ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ (མེ་ག་ཝཊི་ ༦༤)། དར་ལ་ (མེ་ག་ཝཊི་ ༡,༠༢༠)། དར་དཀར་ཆུ་ 
(མེ་ག་ཝཊི་ ༡༢༦)། དེ་ལས་ གྤྲོག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ (མེ་ག་ཝཊི་ ༨) འབད་མྩི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ 
ཆུར་བརེྟན་ནུས་ཤུགས་ཀྩི་ བཟྤྲོ་བཏོན་ལྤྲོགས་གྲུབ་ མེ་ག་ཝཊི་ ༡,༦༡༤ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མྩི་འདི་ ཚོད་
རྩིས་བཀོད་པའྩི་འྤྲོས་འབབ་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ དེ་ཅིག་ཨིན་པས།  
ད་རེས་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ཐོག་ལུ་ཡོད་མྩི་ལས་འགུལ་ཚུ་དང་ འཆར་གཞྩི་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་གིས་ འྤྲོག་གི་ཐིག་
ཁམ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ གྤྲོག་མེ་བཟྤྲོ་བཏོན་ ཧྩིལ་བུ་སེ་ འགོ་བཙུགས་ཞྩིནམ་ལས་ དོ་རུང་ཡང་ གྤྲོག་མེ་་
མེ་ག་ཝཊི་ ༥,༡༧༨ འཐོན་ནི་ཨིན།  
ཐགི་ཁམ་ ༡༡.༡ པ་: གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དུས་ཡུན།  
ཨང་  ལས་འགུལ།  མེ་ག་ཝཊི་   བཟྤྲོ་བསྐྲུན་འག་ོ

བཙུགས་ལ།ོ  
མཇུག་བསྡུ་ལ།ོ 

1 སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པ། 1,200 2008 2021 

2 སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པ། 1,020 2010 2019 
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3 མང་སེ་ཆུ། 720 2010 2018 

4 ཁོ་ལོང་ཆུ། 600 2015 2022 

5 ནི་ཀ་ཆུ། 118 2015 2020 

6 ལམ་མཁར་ཆུ་ ༡ པ། 770 2017/18 2026/27 

7 བུ་ན་ཁ་ཆུ་མཛདོ། 180 2017/18 2023/24 

8 ཝང་ཆུ། 570 2017/18 2025/26 

བསྤྲོམས། 5,178   
 

11.2 མ་དངུལ་གྩི་ཐབས་ལམ། 
གཞྩི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཟུང་ཕྤྲོགས་འགྩིག་ཆ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ གཞུང་དང་གཞུང་གི་བར་ནའྩི་ མ་
དངུལ་ཐོག་གི་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ འཆར་གཞྩི་ ༡༡ པ་དང་ ལོ་བསར་འཆར་དངུལ་གྩི་ཕྩི་ཁར་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ཐོབ་པའྩི་ སྩིན་འགྲུལ་འཛིན་གྤྲོལ་ཚུ་ བུ་ལོན་
བསགས་ཚད་བསྤྲོམས་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྤྲོང་འདི་ འཆར་དངུལ་བརྒྱུད་དེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཨིན། མཉམ་འབེལ་ཐོག་གི་ ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ཡང་ མ་དངུལ་ཚུ་ ཐབས་ལམ་འདི་བཟུམ་སེ་ར་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།  
ད་རེས་ཀྩི་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ མ་དངུལ་གྩི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ འྤྲོག་གི་ཐིག་ཁམ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་
ཨིན།:  
ཐགི་ཁམ་ 11.2: གྤྲོག་མ་ེལས་འགུལ་ཚུ་ག་ི མ་དངུལ་གྩི་ཐབས་ལམ།  

ཨང་  ལས་འགུལ། མེ་ག་
ཝཊི་ མཇུག་བསྡུ་ལ།ོ  མ་དངུལ་ཐབས་ལམ། 

1 སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པ།  1,200 2021 40% གནང་སྩིན་དང་ 60% རྒྱ་གཞུང་
སྩིན་འགྲུལ། 

2 སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པ།  1,020 2019 30%  གནང་སྩིན་དང་ 70%  རྒྱ་
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11.3 ད་རེས་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ཐགོ་ལུ་ཡདོ་པའྩི་ ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ དངུལ་འབལེ་ཡར་འཕལེ།  
ད་རེས་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གྩི་རྩིམ་པ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ལྔ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཚུ་ཡང་ སྤུ་ན་གཙང་
ཆུ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ མང་སེ་ཆུ་ ཁོ་ལོང་ཆུ་ དེ་ལས་ ནི་ཀ་ཆུ་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ཨིན།  
ལས་འགུལ་དེ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞྩིན་གྩི་ དངུལ་འབེལ་ཡར་འཕེལ་འདི་ གཤམ་འཁོད་བཞྩིན་དུ་ཨིན།: 
༡. སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པའྩི་ གྤྲོག་མ་ེལས་འགུལ།  
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པའྩི་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ (མེ་ག་ཝཊི་ 1,200) འབད་མྩི་དེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནང་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོ་གི་ ལོ་ངོ་བཞྩི་དཔྱ་མཐའ་མཇུག་ནང་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་དུས་
ཚོད་བཀོད་དེ་ཡོད།  

གཞུང་སྩིན་འགྲུལ།  
3 མང་སེ་ཆུ། 720 2018 30%  གནང་སྩིན་དང་ 70%  རྒྱ་

གཞུང་སྩིན་འགྲུལ།  

4 
ཁོ་ལོང་ཆུ། 

600 2022 
30% བགོ་བཤའ་དང་ 70% སྩིན་
འགྲུལ་ (སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་དང་ ཨེས་ཇེ་
ཝྩི་ཨེན་ཨེལ་ མཉམ་འབེལ་) 

5 ནི་ཀ་ཆུ། 118 2020 35%  བགོ་བཤའ་དང་ 65% ཨེ་དྲྩི་
བི་སྩིན་འགྲུལ། 

6 
ལམ་མཁར་ཆུ་ ༡ པ། 

770 2026/27 
30%  བགོ་བཤའ་དང་ 70% སྩིན་
འའགྲུལ་ (སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་དང་ ཨེན་
ཨེཆ་པི་སི་ མཉམ་འབེལ།) 

7 
བུ་ན་ཁ་ཆུ་མཛདོ། 

180 2023/24 
30%  བགོ་བཤའ་དང་ 70% སྩིན་
འགྲུལ་ (སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་དང་ ཀྲྩི་ཨཆེ་
དྲྩི་སི་ མཉམ་འབལེ།) 

8 
ཝང་ཆུ། 

570 2025/26 
30%  བགོ་བཤའ་དང་ 70%  སྩིན་
འགྲུལ་ (སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་དང་ ཨེས་ཇེ་
ཝྩི་ཨེན་ཨེལ་ མཉམ་འབེལ་) 
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ལས་འགུལ་འདི་གི་ གནས་གོང་ཚོད་རྩིས་འདི་ ས་ཆའྩི་ཆགས་ཚུལ་གྩི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 93,756.000 གུ་ བསར་བཟྤྲོ་འབད་དེ་ཡོད། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༢ པ་ཚུན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 68,033.000 འཛིན་གྤྲོལ་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ ལས་འགུལ་ལཱ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ 
82.37 གྩི་རྩིས་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།  
༢. སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པའྩི་ གྤྲོག་མ་ེལས་འགུལ།  
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པའྩི་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་འདི་ (མེ་ག་ཝཊི་ 1,020) སྩི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནང་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླཝ་ ༩ པའྩི་ནང་ གྤྲོག་མེ་བཟྤྲོ་བཏོན་ འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ དུས་ཚོད་
བཀོད་དེ་ཡོད།  
ལས་འགུལ་འདི་གི་ གནས་གོང་ཚདོ་རྩིས་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༧ པའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
72,906.200 གུ་ བསར་བཟྤྲོ་འབད་དེ་ཡོད། ཁོང་ལུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༢ པ་ཚུན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 44,581.000 འཛིན་གྤྲོལ་འབད་དེ་ ལཱ་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་ 70.7 གི་རྩིས་ མཇུག་བསྡུ་སེ་ཡོད།   
༣. མང་སེ་ཆུ་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ།  
མང་སེ་ཆུ་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་འདི་ (མེ་ག་ཝཊི་ 720) སྩི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྩི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླཝ་ ༣ པའྩི་ནང་ལས་ གྤྲོག་མེ་བཟྤྲོ་བཏོན་ འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ དུས་ཚོད་བཀོད་དེ་ཡོད།  
ལས་འགུལ་འདི་གི་ གནས་གོང་ཚོད་རྩིས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 40,206.300 གུ་ བསར་བཟྤྲོ་འབད་
དེ་ཡོདཔ་ད་ བསར་བཟྤྲོ་གཉིས་པ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 48,183.960 གི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་མྩི་དེ་ 
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ བསར་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་བསང་ཡོད། སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༢ པའྩི་ནང་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 34,319.800 འཛིན་གྤྲོལ་འབད་ཚར་ཏེ་ ལཱ་གི་ཐད་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༠.༩༠ མཇུག་བསྡུ་
ཡོདཔ་ཨིན། 
༤. ཁོ་ལངོ་ཆུ་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ།  
བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ ཁོ་ལོང་ཆུ་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ (མེ་ག་ཝཊི་ ༦༠༠) སྩི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལས་ གྤྲོག་
མེ་བཟྤྲོ་བཏོན་ འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ དུས་ཚོད་བཀོད་དེ་ཡོད།  གནས་གོང་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
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༣༡,༤༣༦.༣༩༠ འབད་མྩི་ལས་འགུལ་འདི་ འབྲུག་སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་དང་ རྒྱ་གར་གྩི་མྩི་མང་
ལས་སེ་ཅིག་གི་བར་ན་ མཉམ་འབེལ་གྩི་ལཱ་དང་པ་ཨིན།  སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༢ པ་ཚུན་ལུ་ ལས་
འགུལ་འདི་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩༥༧.༧༠༠ ཟད་འགྤྲོ་བཏང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༤༢༩.༥༨༠ འདི་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་བགོ་བཤའྩི་ཆ་ཤས་སེ་ འཛིན་གྤྲོལ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན། ཞྩི་བའྩི་ལཱ་ཚུ་གི་ ཕྩིར་སྤྲོད་འབད་ནི་གི་བ་སྤྲོ་ཚུ་ཡང་ ལེ་ཤ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚར་ཏེ་ཡོད།  
༥. ནི་ཀ་ཆུ་གྤྲོག་མ་ེལས་འགུལ། 
ནི་ཀ་ཆུ་གྤྲོག་ལས་འགུལ་འདི་ (མེ་ག་ཝཊི་ 118) འབྲུག་སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛིན་གྩི་ ཡན་ལག་
ཧྩིལ་བུ་འབད་མྩི་ སངས་སི་སྩི་གྤྲོག་མ་ེལས་སེ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་ སྩི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ཟླཝ་ ༧ པའྩི་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་ དུས་ཚོད་བཀོད་དེ་ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་གི་གནས་གོང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༡,༩༢༡.༠༠༠ གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད་མྩི་དེ་ བུ་ལོན་དང་བགོ་བཤའྩི་བར་ན་གི་ཆ་ཚད་ ༦༥ 
དང་ ༣༥ རེ་འབད་ ཟད་འགྤྲོ་གཏང་ནི་ཨིན།    
ཞྩི་བའྩི་ལཱ་ཚུ་གི་ བཟྤྲོ་རྩིག་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གྩི་ཁག་འབག་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༤ པའྩི་
ནང་ རྒྱ་གར་གྩི་ ཧྩིན་དུས་ཏཱན་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ལས་སེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༢༨༨.༩༣༠ འབད་ སྤྲོད་དེ་
ཡོད། གྤྲོག་འཕྲུལ་གྩི་ལཱ་ཚུ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླཝ་ ༡༢ པའྩི་ནང་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༢༣.༧༧༠ 
འབད་ བོའྩིཐ་ཧའྩི་དྲྤྲོ་ལུ་ སྤྲོད་དེ་ཡོད།  སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༢ པ་ཚུན་ལུ་ ལས་འགུལ་དེ་གིས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༥༡༨.༩༩༠ ཟད་འགྤྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།  
༡༡.༤ གྤྲོག་མེ་གི་འྤྲོང་འབབ།  
གྤྲོག་མེ་ལས་སེ་ནང་གི་ འྤྲོང་འབབ་ཡོངས་བསྤྲོམས་འདི་ གྤྲོག་མེ་ཕྩིར་ཚོང་གི་འྤྲོང་འབབ་དང་ ནང་འཁོད་
རྤྲོགས་རྩིམ་ལས་ཐོནམ་ཨིན། གཞུང་ལུ་ཁེབ་ས་ངེས་ཏིག་འདི་ ཁོང་གི་ ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་དང་ བུ་ལོན་གྩི་
སྩིན་ཚབ་ཚུ་སྤྲོད་པའྩི་རེས་སུ་ ལས་འཛིན་གྩི་ཁལ་དང་ བགོ་བཤའྩི་ཁེབ་ས་ ཁེབ་ས་གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་ སྤྲོད་
ཁལ་དང་ སེད་ཀྩི་འབྱུང་ཐོ་ཚུ་ལས་ཐོབ་ཨིན། དཔྱ་སྙྤྲོམས་ལུ་ གྤྲོག་མེ་ལས་སེ་གིས་ ཁོང་གི་འྤྲོང་འབབ་
ཡོངས་བསྤྲོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ དེ་ཅིག་ གཞུང་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན། འདི་གིས་ གཞུང་གི་ནང་འཁོད་འྤྲོང་
འབབ་བསྤྲོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ དེ་ཅིག་གིས་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་ནི་ཡོད།   
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འདི་ཁ་ལུ་ གྤྲོག་མེ་ལྷན་ཐབས་སྤྲོད་ནི་དང་ སྤྲོད་ཁལ་གྤྲོག་མེ་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུལ་ལྡན་ཅིག་ གཞྩི་བཙུགས་
འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ གྤྲོག་མེ་ལྷན་ཐབས་སྤྲོད་ནི་གི་ སྩིག་བཀོད་ཅིག་ གོང་འཕེལ་བཏང་སེ་ཡོད། སྩིག་
བཀོད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པའྩི་བསང་ལས་ སྤྲོད་ཁལ་གྤྲོག་མེ་ལས་ཐོན་པའྩི་ འྤྲོང་འབབ་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ 
གཞུང་གི་འྤྲོང་འབབ་རྩིས་ཁ་ནང་ གནས་ཐོ་སྤྲོ་སོར་འབད་དེ་ གྤྲོག་མེ་ལྷན་ཐབས་ཀྩི་སྤྲོད་ཆ་དེ་ འཆར་དངུལ་
བརྒྱུད་དེ་སྤྲོད་ནི་ཨིན།  
གྤྲོག་མེ་ལས་སེ་གིས་ གཞུང་གི་དོན་ལུ་ འྤྲོང་འབབ་བཟྤྲོ་ནི་ རངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ ལས་སེ་གཞན་དང་ 
འབེལ་ཡོད་དཔལ་འབྤྲོར་ལས་དོན་ཚུ་ ནུས་ལྡན་བཟྤྲོ་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་རའྩི་ དཔལ་འབྤྲོར་ལུ་ཡང་ ཕན་
ཐོགསཔ་ཨིན། གྤྲོག་མེ་ལས་སེ་གིས་ སྩིར་བཏང་དཔལ་འབྤྲོར་ལུ་ ཕན་པ་སྤྲོམ་ཡོད་པ་གིས་མ་ཚད་ མགྤྲོགས་
ཤུགས་ལྡན་པའྩི་ གྤྲོག་མེའྩི་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་དང་འབེལ་བའྩི་ 
ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ གྤྲོག་མེའྩི་འྤྲོས་འབབ་ཚུ་ སྤྲོད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན།  
༡༡.༥  འཆར་གཞྩི་བཀདོ་པའྩི་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ།   
གཞུང་གིས་ དོ་རུང་ཡང་ གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ འཚོལ་ཞྩིབ་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ བ་སྤྲོ་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའྩི་བསང་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཞྩིབ་འཇུག་ཚུ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་བཞྩིན་དུ་ འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ཡོད།:  

༡. ཉེ་ར་ཨ་མ་རྩི་ ༡ པ་དང་ ༢ པའྩི་ (མེ་ག་ཝཊི་ 442) (གཅིག་སྩིལ་ཅན་) 
ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༩ པའྩི་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་ 
དུས་ཚོད་བཀོད་དེ་ཡོད།  

༢. རྡྤྲོ་རེ་ལུང་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་ (མེ་ག་ཝཊི་ 1,125) ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་
འདི་ མཇུག་བསྡུ་སེ་ སེ་ཚན་གསུམ་ལྡན་གྩི་མཉམ་འབེལ་སྐྤྲོར་ལས་ ད་རེས་ གསུང་
གྤྲོས་ཚུ་གནང་བའྩི་བསང་ཡོད།  

༣. ཀུ་རྩི་གོང་རྩི་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་ ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ནང་ལུ་ མཚམས་འཇོག་འབད་བཞག་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ ལོག་སེ་ར་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་གི་གངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༦ པའྩི་ནང་ལས་་ ལས་
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འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་ བཟྤྲོ་སྩིག་འབད་ནི་ སར་ལོག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་བཟྤྲོ་
སྩིག་འདི་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༨ བར་མཚམས་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་རེ་བ་ཨིན།  

༤. སུན་ཀོཤ་གྤྲོག་མེ་ལས་འགུལ་གྩི་ ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱས་པའྩི་དོན་ལུ་ ཞྩིབ་འཇུག་ཚུ་
ཡང་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ དབུས་གཞུང་གྤྲོག་མེ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ཉོག་སེལ་གྩི་གནས་
རྩིམ་ཁར་ཡོདཔ་ཨནི། 

གྤྲོག་མེ་ལས་སེ་འདི་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་ མདུན་འཕུལ་འབད་མྩི་གཙོ་བོ་དང་ 
གཞུང་གི་འྤྲོང་འབབ་ཀྩི་འབྱུང་ཁུངས་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འདི་གིས་ ང་བཅས་རའྩི་ དཔལ་འབྤྲོར་
རང་མགོ་རང་འདྲྤྲོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྩིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྩི་ དམྩིགས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་
སྤྲོམ་སེ་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན།  
ཨིན་རུང་ ང་བཅས་རའྩི་དཔལ་འབྤྲོར་དང་ཕདཔ་ད་ གྤྲོག་མེ་ནང་ལུ་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏ་ོསེ་ར་
འབད་དགོཔ་ལས་ ཕྩིའྩི་ལས་སེ་ནང་ལུ་ དོ་མཉམ་མེདཔ་ཐལ་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་
ལས་ གཞུང་གིས་ གྤྲོག་མེ་ནང་གི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དཔལ་འབྤྲོར་ལུ་ གནོད་པ་ཚུ་ཡོད་པའྩི་
སྐྤྲོར་ལས་ཡང་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་དང་གནང་བཞྩིན་དུ་ཡོད།  
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ལེའུ་ ༡༢ པ་: ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས།  
12.1 བཅུད་བསྡུས། 
ལེའུ་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་དང་ དེ་ཚུའྩི་གནས་སངས་ཚུ་བཀོད་དེ་
ཡོད། ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་འདི་གིས་ མ་ར་དང་ འཕྲུལ་རྩིག་ ཤེས་ཡོན་དང་ ཚོང་ལམ་གྩི་ཁེ་
ཕན་སྤྲོམ་ཡོདཔ་ལས་ འཛམ་གྩིང་ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་གྩི་གཞྩི་རྟེན་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།  
ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་སྩིད་བྱུས་དང་ དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་སྩིད་བྱུས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ འབྲུག་
ལུ་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ནང་ སེམས་ཤུགས་
བསེད་བཅུགཔ་ཨིན།:  

༡. སར་འབྱུང་དང་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་ དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ།  
༢. མྩི་སེའྩི་འགན་ཁུར་གོང་འཕེལ་གཏང་མྩི་དང་ སེ་ལྡན་ཉེན་སྲུང་སྩིང་སྩིང་ཡོད་མྩི་བཟྤྲོ་གྲྭ་ཚུ།  
༣. ལམ་སྤྲོལ་དང་ཆོས་ཕྤྲོགས་ཀྩི་ དྲན་གསལ་གོང་འཕེལ་གཏང་མྩི་བཟྤྲོ་གྲྭ་ཚུ།  
༤. འབྲུག་ལུ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་གཏང་མྩི ཞབས་ཏོག་ཚུ་ནང་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ།་  
༥. མྩི་སེ་ཡོན་ཏན་ལུ་བསྒྱུར་བའྩི་ལཱ་རྩིགས་ཚུ།  

ད་རེས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཐོག་གི་ལས་འགུལ་ ༥༢ ཡོད་ས་ལས་ ལག་
ལེན་ཧྩིལ་བུ་འཐབ་མྩི་ ༣༧ དང་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ཐོག་ལུ་ ༡༥ ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་ཚུ་ འྤྲོག་ལུ་བཀོད་དོ་
བཟུམ་ དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་ལས་སེ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ཡོདཔ་ཨིན། 
  
ཐགི་ཁམ་ ༡༢.༡ པ་: འབྲུག་ལུ་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ།  

ལས་ས།ེ ལས་འགུལ་ཁ་གངས། 
བཟའ་ཁང་། 21 
དངུལ་འབེལ་ལས་དོན། 4 
ལས་དོན་གཞན། 7 
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སྤྲོ་ནོར་འཚོ་སྤྲོང་དང་ སོ་ནམ། དམ་སྩིའྩི་འཐུང་ཆུ་བཟྤྲོ་བཏོན། མངར་ཆུའྩི་ལས་འགུལ་ཚུ།  9 
བཟྤྲོ་བཏོན་ལས་སེ་གཞན། 11 
བསྤྲོམས། 52 

 

ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༣ དེ་ཅིག་ ཨེ་ཤི་ནང་ལས་དང་ དེའྩི་འྤྲོག་ལས་ར་ བརྒྱ་ཆ་ 
༢༣ ཡུ་རྤྲོབ་ལས་ དེ་ལས་ བང་ཨ་མེ་རྩི་ཀ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དང་ ཨོ་ཤེ་ནི་ཡ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤ 
ཡོད། ང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་འབད་མྩི་མང་ཤོས་ ཨེ་ཤི་ཡ་ལས་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ 
དམྩིགས་བསལ་ལུ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ཨིན།  
ལུང་ཕྤྲོགས་ཐང་འབེལ་བའྩི་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་གནས་སངས་འདི་ འྤྲོག་གི་ཁམ་རྩིས་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད།: 
ཁམ་རྩིས་ ༡༢.༡ པ་: ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ འབྱུང་སའྩི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབེལ་བའྩི་གནས་
སངས།  

 
12.2 དཔལ་འབྤྲོར་ལུ་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ག་ིཁ་ེཕན།  
12.2.1 ལཱ་གཡགོ། 
དཔལ་འབྤྲོར་ནང་ལུ་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་ཁེ་ཕན་ཅིག་ ལཱ་གཡོག་བཏོན་ན་ིལུ་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླཝ་ ༡༢ པ་ཚུན་ལུ་ འྤྲོག་གི་ཁམ་རྩིས་ནང་བཀོད་ཡོད་བཟུམ་ ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་
ཡོད་མྩི་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ལས་འགུལ་ ༣༧ ནང་ལུ་ ལས་མྩི་ ༤,༨༧༩ བཙུགས་
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ཡོདཔ་ཨིན། ད་རེས་བཟྤྲོ་བསྐྲུན་ཐོག་ལུ་ཡོད་མྩི་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ཡང་ 
ལོ་འདི་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ ༥༡ བཙུགས་ནུག།   
ཁམ་རྩིས་ ༡༢.༣ པ་: ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་གི་ ལཱ་གཡགོ།  

 

ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཚུ་གིས་ སྤྲོང་བརྡར་དང་ འཕྲུལ་རྩིག་གནས་སོར་ཚུ་གི་སྤྲོ་ལས་ ལས་མྩི་
ཚུ་གི་ རྩིག་རལ་གོང་འཕེལ་ལུ་ཡང་ ཁེ་ཕན་འབྱུངམ་ཨིན།   
12.2.2 གཞུང་ལུ་འྤྲོང་འབབ།  
ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ལས་སེ་ཚུ་ལས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་འྤྲོང་འབབ་ཀྩི་ཁེ་
ཕན་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༠༠༣.༠༧༢ གུ་གནས་ནུག། བསྤྲོམས་འདི་གི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༩༠༣.༤༢༠ འདི་ ལས་འཛིན་གྩི་འབབ་ཁུངས་ཁལ་དང་ ལྷག་ལུས་འདི་ བཙོང་ཁལ་དང་ ཅ་དམ་ཁལ་
ཨིན་པས།  
12.2.3 ཕྩི་དངུལ་ཟུར་གསོག་ལུ་ ཕྩིའྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་ཁེ་ཕན།  
སྩི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལས་ ༢༠༡༦ ཚུན་ ལོ་ངོ་བཞྩིའྩི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་
བྱུང་ཐོ་ (བགོ་བཤའ་དང་སྩིན་འགྲུལ་) དེ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༤༨.༩༠༠ གུ་གནས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ 
ལོ་རེ་བཞྩིན་དུ་བསགས་པའྩི་ ཕྩི་དངུལ་ཟུར་གསོག་ལས་ དཔྱ་སྙྤྲོམས་ལུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡.༣ དེ་ཅིག་ཨིན་པས། ལོ་
ངོ་བཞྩི་ནང་ལུ་ བྱུང་ཐོ་ངེས་ཏིག་འདི་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༡༡.༡༠༠ རྩིས་ཆད་གུ་གནས་ཡོད་མྩི་དེ་ཡང་ 
གཙོ་བོ་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་གིས་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྩི་དངུལ་འབེལ་ལས་འཛིན་
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ནང་ལས་ བགོ་བཤའ་ལོག་ཉོཝ་ལས་བརེྟན་ཏེ་ ལོ་དེ་ནང་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༢༦.༡༠༠ རྩིས་ཆད་གུ་
གནས་མྩི་ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ལྷ་སྩིན་ལགས་ཀྩི་ལས་སེ་དང་ རྤྲོ་ལིང་སེར་གྩི་ལས་སེ་ཚུ་ནང་
ལས་ ཕྩིའྩི་མཉམ་རྤྲོགས་ ཕྩིར་བཏོན་འབད་མྩི་ལས་ཡང་ སྩི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལུ་ བྱུང་ཐོ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་
ས་ཡ་ ༡༢.༠༠༠ རྩིས་ཆད་གུ་གནས་ནུག།    
གོང་འཕེལ་འགྤྲོ་བའྩི་བསང་ཡོད་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་བཟུམ་སེ་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ 
ཡར་སེང་འགྤྲོ་མྩི་དེ་གིས་ ཕྩི་དངུལ་གྩི་གོ་སྐབས་མངམྤྲོ་འཐོནམ་ལས་ ནང་འདྲེན་ལུ་ཡར་སེང་འཐོནམ་ཨིན། 
འདི་འབདཝ་ལས་ ཕྩིའྩི་བགོ་བཤའ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་འྤྲོང་རུང་ ལས་སེ་ཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ 
ནང་འདྲེན་འབད་དགོཔ་ལས་བརེྟན་ཏེ་ ཕྩི་དངུལ་ཟུར་གསོག་དེ་ ཕྩི་ཁར་ཡང་བཏང་དགོཔ་ཨིན ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་
གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ལས་སེ་ཚུ་གིས་ ཁེབ་ས་དང་དམྩིགས་བསལ་གྩི་ག་ཡོན་ཚུ་ ཕྩི་ཁར་བསལཝ་མ་ཚད་ 
འཕྲུལ་རྩིག་དང་ ལག་ཆ་ བཟྤྲོ་བསྐྲུན་དང་གཞན་རྩིགས་ཀྩི་ཅ་དངོས་ཚུ་དང་ ལ་ལོ་ཅིག་གི་ཐད་ལུ་ བདག་
དབང་ཡང་ ནང་འདྲེན་འབདཝ་ཨིན།   
འདི་འབདཝ་ལས་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་དང་འབེལ་བའྩི་ ནང་འདྲེན་ཚུ་གིས་ མ་རའྩི་ལྷག་
ལུས་དང་ དངུལ་འབེལ་རྩིས་ཁ་ཚུ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་སེ་ ཕྩི་དངུལ་ཟུར་གསོག་ལུ་ དམའ་མཐའྩི་འགྱུར་བ་འཐོནམ་
ཨིན། ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་གིས་ རྒྱལ་སྩིའྩི་ཟུར་གསོག་ལུ་ ཁེ་ཕན་མྩིང་ཙམ་ཅིག་འབད་རུང་ 
ལཱ་གཡོག་དང་འཕྲུལ་རྩིག་གནས་སོར་ཚུ་དང་འདྲ་བའྩི་ ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ ནང་ན་བསལཝ་ཨིན།  
ཁམ་རྩིས་ ༡༢.༤ པ་ ཟུར་གསགོ་ལུ་ ཕྩིའྩི་ཐད་ཀར་གྩི་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་ཀྩི་ཕན་གནོད།  

 

2013 2014 2015 2016 
ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མི་རྩི་རྒྱལེ་ཁབ་ནང་འོང་མི ི 45.09 13.32 3.12 -12.63 
ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མི་རྩི་རྒྱལེ་ཁབ་ནང་ལེས་ཕྱི་ཁར་བཏང་

ཡོདཔ 21.25 9.6 15.06 13.95 

ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མི་རྩི་རྒྱལེ་ངས་གཏག་ བྱུང་ཐ ོ 23.84 3.72 -11.94 -26.59 
ཕྱི་དངུལེ་ཟུར་གསོག་ཡོངས་བསོམིས 993.1 1183.9 1035.3 1047.4 
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མཇུག་བསྡུ།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་འཆར་དངུལ་འདི་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ལག་ལེན་ལས་སེ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ གྤྲོས་བསྟུན་དམ་ཟབ་ཀྩི་སྤྲོ་ལས་ བརམས་ཡི།  
འཆར་དངུལ་འབོད་བརྡ་གསལ་བསགས་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ལོ་བསར་གྲུབ་འབས་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་གི་ དམྩིགས་
གཏད་ཚུ་དང་ འབེལ་མཐུན་ཡོདཔ་བཟྤྲོ་ནི་ལུ་ བརྤྲོན་ཤུགས་བསེད་ཅི།  
གཞུང་གིས་ དཔལ་འབྤྲོར་ཡར་འཕར་ རྒྱུན་བརྟན་ཅན་འབད་བཞག་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ འྤྲོང་འབབ་འཐེབ་
བཟྤྲོ་ཐབས་ཚུ་ འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་ར་ འཚོལ་ཞྩིབ་མཛད་གནང་དང་གནང་བཞྩིན་དུ་ཡོད། རྒྱ་ཁབ་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་
བརྟན་གཞྩི་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྩི་ མྩི་སེ་དཔལ་འབྤྲོར་གོང་འཕེལ་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བག་
ཟྤྲོན་ཅན་གྩི་དངུལ་རྩིས་དང་དངུལ་འབེལ་འཛིན་སྤྲོང་ཚུ་ཡང་ ངེས་གཏན་བཟྤྲོ་སེ་ཡོད།  
འདི་ཁ་ལུ་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ལས་སེ་གི་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་་ཚུ་གུ་ ཁེ་གྤྲོང་འབག་མྩི་ཚུ་གི་ཁེ་
ཕན་ལུ་ ང་བཅས་རའྩི་དཔལ་འབྤྲོར་གྩི་གནས་སངས་སྐྤྲོར་ལས་ བརྡ་དོན་དང་ མ་འྤྲོངས་པ་ནང་གི་ ཡར་
འཕར་ཚོད་རྩིས་ཚུ་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོད།  
རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་འཆར་དངུལ་ཐོག་ལས་ འཆར་གཞྩི་ ༡༡ པའྩི་ དམྩིགས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ 
ལག་ཐོག་ཡོད་པའྩི་ལས་དོན་ག་ར་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ལངམ་སེ་ར་ བགོ་སྤྲོད་འབད་དེ་ཡོད། 
འདི་གི་ཐད་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སེ་ག་ར་གིས་ ལོ་བསར་གྲུབ་འབས་ཆིངས་ཡིག་གི་ དམྩིགས་གཏད་ཚུ་
འགྲུབ་ནི་གི་དོན་ལས་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ འྤྲོས་ཚད་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་
དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། འཆར་དངུལ་དཔྱ་ཡིག་འདི་ནང་ དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ ༣ པའྩི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་སྙན་ཞུ་
དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མྩི་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ དེ་ལས་ཁེ་ཕན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་
ཡང་ དཔྱ་བགོ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་སྙན་ཞུ་འདི་ ལོགས་སུ་འབད་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་
ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན།  
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འབྲུག་གཞུང་དང་འབྲུག་གི་མྩི་སེར་ཚུ་གིས་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རྤྲོགས་ག་ར་ལུ་དང་ དམྩིགས་བསལ་ལུ་ཡང་ 
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཁོང་གིས་ རྒྱབ་སྤྲོར་འཕྤྲོ་མཐུད་དེ་འབད་མྩི་ལུ་ ཧྩིང་དྭངས་མའྩི་དཀྩིལ་ལས་ར་ བཀྲྩིན་
ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མྩི་དབང་མངའ་བདག་རྩིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ མྩི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞྩི་པ་མཆོག་ དེ་
ལས་ བརྒྱུད་འཛིན་གྩི་རྒྱལ་སས་དང་ སབས་རེ་རེ་མཁན་རྩིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ སྐུ་འཁོར་ཡོངས་ སྐུ་གསུང་
ཐུགས་གསུམ་ དགེ་འཚོའྩི་དཔལ་ལུ་ལོངས་སྤྲོད་དེ་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པའྩི་ སྨྤྲོན་ལམ་ ཧྩིང་
དཀྩིལ་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན།  
ང་བཅས་རའྩི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྩི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་ཚུ་གི་ སྲུང་སྤྲོབ་སྤྲོང་གྤྲོགས་དང་ལམ་
སྤྲོན་ཐོག་ལུ་ བསྐལ་པ་མ་སྤྲོང་གི་བར་དུ་ དགའ་བདེའྩི་དཔལ་ལུ་ ལོངས་སུ་སྤྲོད་ནི་ཡོད་པའྩི་སྨྤྲོན་འདུན་ཞུཝ་
ཨིན།   

 
******** 
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ཟུར་དབེ་ཚུ། 

ཟུར་དབེ་ ༡ པ་: རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་གི་ རདེ་འྤྲོག་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏ་ེ རྤྲོང་ཁག་ཚུ་གི་ ལ་ོབསར་
གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ།  
རྤྲོང་ཁག་ག་ིམྩིང་། གསར་སྒྲུབ། བག་ོབཤའ་ % 
མགར་ས་ (རེད་འྤྲོག་ ༤)                    146.068  3% 
བུམ་ཐང་ (རེད་འྤྲོག་ ༤)                    186.117  3% 
ཐིམ་ཕུག་ (རེད་འྤྲོག་ ༨)                    187.172  3% 
རྩི་རང་ (རེད་འྤྲོག་ ༡༢)                    190.355  4% 
ལྷུན་རེ་ (རེད་འྤྲོག་  ༨)                    212.661  4% 
ཧཱ་ (རེད་འྤྲོག་ ༦)                    216.476  4% 
སྤུ་ན་ཁ་ (རེད་འྤྲོག་ ༡༡)                    220.592  4% 
བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ (རེད་འྤྲོག་ ༨)                    231.956  4% 
ས་རྤྲོ་ (རེད་འྤྲོག་ ༡༠)                    248.683  5% 
པདྨ་དགའ་ཚལ་ (རེད་འྤྲོག་ ༡༡)                    252.114  5% 
ཀྲྤྲོང་གསར་ (རེད་འྤྲོག་ ༥)                    254.887  5% 
བསམ་གྲུབ་ལྗྤྲོངས་མཁར་ (རེད་འྤྲོག་ ༡༡)                    262.292  5% 
ཆུ་ཁ་ (རེད་འྤྲོག་༡༡)                    267.700  5% 
གཞལམ་སང་ (རེད་འྤྲོག་ ༨)                    279.535  5% 
གསར་སང་ (རེད་འྤྲོག་ ༡༢)                    311.960  6% 
དར་དཀར་ན་ (རེད་འྤྲོག་ ༡༤)                    350.634  6% 
དབང་འདུས་ཕ་ོབང་ (རེད་འྤྲོག་ ༡༥)                    367.057  7% 
བཀྲྩིས་སང་ (རེད་འྤྲོག་  ༡༥)                    427.368  8% 
བསམ་རེ་ (རེད་འྤྲོག་ ༡༥)                    453.920  8% 
མྤྲོང་སར་ (རེད་འྤྲོག་ ༡༧)                    490.216  9% 
བསྤྲོམས།                 5,557.763  100% 
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ཟུར་དབེ་ ༢ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ག་ི རྤྲོང་ཁག་ཚུ་ག་ིདནོ་ལུ་ དབུས་གཞུང་གསི་ལག་ལནེ་
འཐབ་མྩི་ལས་དནོ་ཚུ་དང་སྦྲགས་པའྩི་ རྤྲོང་ཁག་ཚུ་གི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
ཨང་ རྤྲོང་ཁག་ / ཁྤྲོམ་སེ། རྤྲོང་ཁག་ / ཁྤྲོམ་

སེ་བསྤྲོམས། 
 དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་ལས།  

བསྤྲོམས། 

1 ཆུ་ཁ་ 157.410 26.517 183.927 
2 ཧཱ་ 177.007 88.226 265.233 
3 ས་རྤྲོ་ 162.364 113.695 276.059 
4 བསམ་རེ་ 203.717 340.138 543.855 
5 རྩི་རང་ 116.269 182.686 298.955 
6 དར་དཀར་ན་ 252.399 21.735 274.134 
7 སྤུ་ན་ཁ་ 135.710 65.468 201.178 
8 དབང་འདུས་ཕོ་བང་ 238.504 164.582 403.086 
9 བུམ་ཐང་ 145.029 90.834 235.863 
10 གསར་སང་ 220.996 267.216 488.212 
11 གཞལམ་སང་ 121.130 5.000 126.130 
12 ཀྲྤྲོང་གསར་ 213.017 6.231 219.248 
13 ལྷུན་རེ་ 127.977 6.892 134.869 
14 མྤྲོང་སར་ 330.114 114.907 445.021 
15 པདྨ་དགའ་ཚལ་ 188.695 158.877 347.572 
16 བསམ་གྲུབ་ལྗྤྲོངས་མཁར་ 151.655 179.003 330.658 
17 བཀྲྩིས་སང་ 273.659 66.071 339.730 
18 ཐིམ་ཕུག་ 133.865 70.589 204.454 
19 མགར་ས་ 112.518 26.925 139.443 
20 བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ 181.940 20.000 201.940 
 རྤྲོང་ཁག་བསྤྲོམས་ 3,643.975 2,015.592 5,659.567 
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ཨང་ རྤྲོང་ཁག་ / ཁྤྲོམ་སེ། རྤྲོང་ཁག་ / ཁྤྲོམ་
སེ་བསྤྲོམས། 

 དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་ལས།  

བསྤྲོམས། 

21 ཐིམ་ཕུག་ཁྤྲོམ་སེ་ 599.980 953.880 1,553.860 

22 ཕུན་གྩིང་ཁྤྲོམ་སེ་ 221.085 255.044 476.129 

23 དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྤྲོམ་སེ་ 247.450 4.000 251.450 

24 བསམ་ལྗྤྲོངས་ཁྤྲོམ་སེ་ 186.702 4.000 190.702 

  ཁྤྲོམ་ས་ེབསྤྲོམམས་ (ཁྤྲོམ་སའེྩི་
སྤྲོབ་གྲྭ་ཚུ་སྦྲགས་) 

1,255.217 1,216.924 2,472.141 

  ཡོངས་བསྤྲོམས་ 4,899.192 3,232.516 8,131.708 

ཟུར་དབེ་ ༣ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་གི་ རདེ་འྤྲོག་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ དབུས་གཞུང་གསི་ལག་ལནེ་
འཐབ་མྩི་ལས་དནོ་ཚུ་དང་སྦྲགས་པའྩི་ རདེ་འྤྲོག་་ཚུ་ག་ི གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

1 ཆུ་ཁ་ བསམ་འཕེལ་གྩིང་རེད་འྤྲོག། 17.500 43.588 - 61.088 

2 ཆུ་ཁ་བོང་གོ་ རེད་འྤྲོག། 12.000 20.400 21.360 53.760 

3 ཆུ་ཁ་སབས་ཆ་ རེད་འྤྲོག། 9.980 0.357 16.865 27.202 

4 ཆུ་ཁ་གདུང་ན་ རེད་འྤྲོག། 4.415 103.740 14.300 122.455 

5 ཆུ་ཁ་དགེ་གྩིང་ རེད་འྤྲོག། 5.000 35.163 4.500 44.663 

6 ཆུ་ཁ་དར་ལ་ རེད་འྤྲོག། 15.000 0.652 12.638 28.290 

7 ཆུ་ཁ་དགེ་ལྟག་ན་ རེད་འྤྲོག། 8.755 40.405 1.700 50.860 

8 ཆུ་ཁ་རྒྱབ་མཆོག་ རེད་འྤྲོག། 8.045 0.400 7.550 15.995 
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ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

9 ཆུ་ཁ་ལོག་ཅི་ན་ རེད་འྤྲོག། 9.842 15.405 5.375 30.622 

10 ཆུ་ཁ་སྨད་ལྟག་ཁ་ རེད་འྤྲོག། 3.053 47.288 11.600 61.941 

11 ཆུ་ཁ་ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ རེད་འྤྲོག། 16.700 0.487 4.725 21.912 

12 ཧཱ་སྩི་ རེད་འྤྲོག། 7.593 0.573 19.732 27.898 

13 ཧཱ་དཀར་འཚོ་ རེད་འྤྲོག། 5.154 0.357 - 5.511 

14 ཧཱ་གསང་སས་ རེད་འྤྲོག། 5.121 25.420 12.800 43.341 

15 ཧཱ་ས་མ་ རེད་འྤྲོག། 3.000 0.357 8.200 11.557 

16 ཧཱ་དབུས་སུ་ རེད་འྤྲོག། 12.000 0.374 - 12.374 

17 ཧཱ་དགའ་སྩིད་གྩིང་ རེད་འྤྲོག། 6.601 8.390 22.067 37.058 

18 ས་རྤྲོ་དོསཔ་ཤར་རྩི་ རེད་འྤྲོག། 9.000 0.374 - 9.374 

19 ས་རྤྲོ་རྡྤྲོ་དཀར་ རེད་འྤྲོག། 3.728 0.357 0.500 4.585 

20 ས་རྤྲོ་དོས་སེང་ རེད་འྤྲོག། 4.031 9.829 - 13.860 

21 ས་རྤྲོ་ཧྲཾ་རལ་ རེད་འྤྲོག། 4.064 0.357 4.725 9.146 

22 ས་རྤྲོ་ལམ་གོང་ རེད་འྤྲོག། 8.700 0.357 5.000 14.057 

23 ས་རྤྲོ་ལུགས་ཉིད་ རེད་འྤྲོག། 4.555 0.485 7.134 12.174 

24 ས་རྤྲོ་ན་བ་ རེད་འྤྲོག། 9.000 0.234 28.150 37.384 

25 ས་རྤྲོ་ཤ་ས་ རེད་འྤྲོག། 13.151 0.503 2.000 15.654 

26 ས་རྤྲོ་བཙན་ཏོག་ རེད་འྤྲོག། 18.940 0.556 9.084 28.580 

27 ས་རྤྲོ་ཝང་ཅང་ རེད་འྤྲོག། 11.150 0.357 7.255 18.762 

28 བསམ་རེ་(བ་ར་)ནོར་རྒྱས་སང་ 
རེད་འྤྲོག།  16.515 19.740 9.470 45.725 

29 བསམ་རེ་(བི་རུ་) པདྨ་གྩིང་ རེད་
འྤྲོག།  13.730 0.357 - 14.087 
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ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

30 བསམ་རེ་(ཅར་ག་རེ་)གསང་སྔགས་
ཆོས་གྩིང་ རེད་འྤྲོག།   18.754 0.357 - 19.111 

31 བསམ་རེ་(ཅེང་མ་རྩི་) ནོར་བུ་སང་ 
རེད་འྤྲོག། 18.000 0.435 - 18.435 

32 བསམ་རེ་བདེན་ཅུ་ཁ་ རེད་འྤྲོག། 17.200 65.000 - 82.200 

33 བསམ་རེ་(རྡྤྲོ་རྤྲོ་ཁ་) རྡྤྲོ་ཕུག་ཅན་ 
རེད་འྤྲོག། 21.580 24.000 11.350 56.930 

34 བསམ་རེ་གདུམ་སྤྲོད་ རེད་འྤྲོག། 8.936   8.936 

35 བསམ་རེ་འྤྲོད་གསལ་རེ་ རེད་འྤྲོག། 8.503 0.374 - 8.877 

36 བསམ་རེ་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གྩིང་ རེད་
འྤྲོག། 20.350 0.357 - 20.707 

37 བསམ་རེ་བསན་འགྤྲོ་ རེད་འྤྲོག། 17.528 0.357 10.390 28.275 

38 བསམ་རེ་ཨོན་རེ་ རེད་འྤྲོག། 10.999 0.357 - 11.356 

39 བསམ་རེ་(པག་ལི་)ཕུན་ཚོགས་
དཔལ་རྩི་ རེད་འྤྲོག། 18.758 0.357 2.310 21.425 

40 བསམ་རེ་ བསམ་རེ་ རེད་འྤྲོག། 12.000 0.657 0.500 13.157 

41 བསམ་རེ་(སིབ་སུ་) བཀྲྩིས་ཆོས་
གྩིང་ རེད་འྤྲོག། 16.000 0.374 26.850 43.224 

42 བསམ་རེ་རྟ་ལྡྩིང་ རེད་འྤྲོག། 31.350 45.292 3.650 80.292 

43 རྩི་རང་(བེ་ཏི་ནི་)པད་ཚལ་གྩིང་ 
རེད་འྤྲོག། 7.024 0.357 8.100 15.481 

44 རྩི་རང་གདུང་ལ་སང་ རེད་འྤྲོག། 4.080 12.340 1.689 18.109 

45 རྩི་རང་བར་གཤོང་ རེད་འྤྲོག། 4.135 9.041 1.885 15.061 
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ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

46 རྩི་རང་སྤྲོ་གསལ་གྩིང་ རེད་འྤྲོག། 7.740 0.357 1.619 9.716 

47 རྩི་རང་རང་ཐང་གྩིག་ རེད་འྤྲོག། 5.349 0.357 0.600 6.306 

48 རྩི་རང་དཀྩིལ་འཁོར་ཐང་ རེད་འྤྲོག། 10.300 0.357 31.337 41.994 

49 རྩི་རང་མནྜལ་སང་ རེད་འྤྲོག། 5.019 0.357 2.895 8.271 

50 རྩི་རང་(པ་ཏ་ལེ་)གསེར་གྩི་ཐང་ 
རེད་འྤྲོག། 6.199 0.357 8.315 14.871 

51 རྩི་རང་ཕུན་བརྟན་ཆུ་ རེད་འྤྲོག། 6.618 0.357 1.195 8.170 

52 རྩི་རང་སེམས་ལྗྤྲོངས་ རེད་འྤྲོག། 4.880 85.385 1.160 91.425 

53 རྩི་རང་མཚོ་གྩིང་ཁར་ རེད་འྤྲོག། 4.532 0.357 4.855 9.744 

54 རྩི་རང་ རྩི་རང་སྤྲོད་ རེད་འྤྲོག། 8.210 0.357 0.195 8.762 

55 དར་དཀར་ན་རྡྤྲོ་རྤྲོ་ན་ རེད་འྤྲོག། 6.240 0.357 0.071 6.668 

56 དར་དཀར་ན་འབྲུག་རྒྱས་སང་ རེད་
འྤྲོག། 7.000 4.350 22.876 34.226 

57 དར་དཀར་ན་གེ་སར་གྩིང་ རེད་
འྤྲོག། 8.044 - 13.711 21.755 

58 དར་དཀར་ན་སྤྲོ་ཤིང་ རེད་འྤྲོག། 5.559 - 0.071 5.630 

59 དར་དཀར་ན་ཀ་ན་ རེད་འྤྲོག། 7.700 0.357 7.471 15.528 

60 དར་དཀར་ན་མཁས་སྩི་ས་ རེད་
འྤྲོག། 7.992 0.357 20.768 29.117 

61 དར་དཀར་ན་ལ་རྒྱབ་ རེད་འྤྲོག། 4.000 0.357 1.121 5.478 

62 དར་དཀར་ན་བཀྲྩིས་ལྡྩིང་ རེད་འྤྲོག། 9.295 0.357 0.071 9.723 

63 དར་དཀར་ན་བཙན་མདའ་སང་ 
རེད་འྤྲོག། 8.181 0.357 56.981 65.519 
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ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

64 དར་དཀར་ན་ཚངས་མཁར་ རེད་
འྤྲོག། 7.000 0.357 10.021 17.378 

65 དར་དཀར་ན་ཚེ་ཟ་ རེད་འྤྲོག། 7.162 - 20.554 27.716 

66 དར་དཀར་ན་སྐར་མ་གྩིང་ (དེའུ་ར་
ལི་) རེད་འྤྲོག།  6.076 26.100 1.346 33.522 

67 དར་དཀར་ན་ལྷ་མྤྲོའྩི་རྩིང་ཁ་ རེད་
འྤྲོག། 7.396 0.357 6.571 14.324 

68 དར་དཀར་ན་ཉི་ཅུ་ལ་ རེད་འྤྲོག། 6.590 0.357 0.071 7.018 

69 སྤུ་ན་ཁ་ཆུ་བུ་ རེད་འྤྲོག། 12.057 0.357 15.350 27.764 

70 སྤུ་ན་ཁ་དགོན་ཤར་རྩི་ རེད་འྤྲོག། 5.143 0.357 10.405 15.905 

71 སྤུ་ན་ཁ་སྒུ་མ་ རེད་འྤྲོག། 9.253 0.357 - 9.610 

72 སྤུ་ན་ཁ་དཀར་སྩི་ས་ རེད་འྤྲོག། 9.798 6.586 21.643 38.027 

73 སྤུ་ན་ཁ་གྩིང་བུ་ཁ་ རེད་འྤྲོག། 4.000 0.357 - 4.357 

74 སྤུ་ན་ཁ་ཤེལ་རྔ་ནང་ རེད་འྤྲོག། 6.989 0.357 - 7.346 

75 སྤུ་ན་ཁ་རྟ་ལོག་ རེད་འྤྲོག། 4.586 0.357 - 4.943 

76 སྤུ་ན་ཁ་སྤྲོད་ཝང་ རེད་འྤྲོག། 8.296 0.357 - 8.653 

77 སྤུ་ན་ཁ་འཛོམས་མྩི་ རེད་འྤྲོག། 8.326 0.357 - 8.683 

78 སྤུ་ན་ཁ་བརཔ་ རེད་འྤྲོག། 8.838 0.357 - 9.195 

79 སྤུ་ན་ཁ་སྤྲོད་སྩི་ས་ རེད་འྤྲོག། 7.596 0.357 1.100 9.053 

80 དབང་འདུས་སེ་ན་ རེད་འྤྲོག། 17.445 0.357 6.150 23.952 

81 དབང་འདུས་དྭངས་ཆུ་ རེད་འྤྲོག། 3.000 0.357 7.100 10.457 

82 དབང་འདུས་དར་དཀར་ རེད་འྤྲོག། 6.650 0.357 1.873 8.880 

83 དབང་འདུས་སང་སེང་ རེད་འྤྲོག། 8.869 0.357 10.000 19.226 
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ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

84 དབང་འདུས་དགའ་སེང་མཚོ་གོངམ་ 
རེད་འྤྲོག། 6.095 0.357 51.000 57.452 

85 དབང་འདུས་དགའ་སེང་མཚོ་འྤྲོངམ་ 
རེད་འྤྲོག། 4.809 0.357 4.200 9.366 

86 དབང་འདུས་དཀར་ཞྩིང་ རེད་འྤྲོག། 3.054 0.357 0.632 4.043 

87 དབང་འདུས་ན་ཧྩི་ རེད་འྤྲོག། 3.800 10.357 24.380 38.537 

88 དབང་འདུས་ཉི་ཤུ་ རེད་འྤྲོག། 9.157 0.357 - 9.514 

89 དབང་འདུས་ཕངས་ཡུལ་ རེད་འྤྲོག། 3.000 130.798 - 133.798 

90 དབང་འདུས་ཕོ་སྩི་ རེད་འྤྲོག། 10.452 0.357 18.299 29.108 

91 དབང་འདུས་རུད་པའྩི་ས་ རེད་འྤྲོག། 3.000 8.357 1.150 12.507 

92 དབང་འདུས་སས་ཕུ་ རེད་འྤྲོག། 23.624 - 5.400 29.024 

93 དབང་འདུས་ཨ་ཐང་ རེད་འྤྲོག། 20.671 3.357 0.800 24.828 

94 དབང་འདུས་ཐད་འཚོ་ རེད་འྤྲོག། 4.927 0.357 17.400 22.684 

95 བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་ རེད་འྤྲོག། 18.315 3.457 49.556 71.328 

96 བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ རེད་འྤྲོག། 8.532 4.000 20.112 32.644 

97 བུམ་ཐང་སངས་ རེད་འྤྲོག། 5.679 2.956 4.100 12.735 

98 བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ རེད་འྤྲོག། 8.562 - 0.250 8.812 

99 གསར་སང་བསམ་གཏན་གྩིང་ རེད་
འྤྲོག། 5.688 0.357 1.800 7.845 

100 གསར་སང་ཆུ་གཟར་སང་ རེད་འྤྲོག། 10.236 10.440 0.750 21.426 

101 གསར་སང་བདེ་སཀྩིད་གྩིང་ རེད་
འྤྲོག། 12.000 0.357 8.600 20.957 

102 གསར་སང་ཆུ་འཛོམས་ རེད་འྤྲོག། 11.080 24.357 13.500 48.937 
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ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

103 གསར་སང་རྟ་རས་ཐང་ རེད་འྤྲོག། 3.000 9.120 0.600 12.720 

104 གསར་སང་དགེ་ལེགས་ཕུག་ 3.000 5.357 1.300 9.657 

105 གསར་སང་དགའ་སྩིད་གྩིང་ རེད་
འྤྲོག། 12.077 0.357 13.900 26.334 

106 གསར་སང་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྩིང་ 
རེད་འྤྲོག། 16.180 0.357 21.040 37.577 

107 གསར་སང་ཨུམ་གྩིང་ རེད་འྤྲོག། 4.947 43.407 9.560 57.914 

108 གསར་སང་སེང་གེ་ རེད་འྤྲོག། 3.400 50.437 0.800 54.637 

109 གསར་སང་གཤོམ་སང་ཁ་ རེད་འྤྲོག། 3.472 0.357 38.502 42.331 

110 གསར་སང་གསེར་གཞྤྲོང་ རེད་འྤྲོག། 5.884 14.349 23.999 44.232 

111 གཞལམ་སང་བར་དོ་ རེད་འྤྲོག། 30.608 82.500 4.225 117.333 

112 གཞལམ་སང་འབྤྲོག་ཀ་ རེད་འྤྲོག། 8.759 10.000 1.274 20.033 

113 གཞལམ་སྒྔ་ནང་སྐྤྲོར་ རེད་འྤྲོག། 65.902 30.000 14.950 110.852 

114 གཞལམ་སང་ངང་ལྷ་ རེད་འྤྲོག། 9.885 0.357 10.008 20.250 

115 གཞལམ་སྒྔ་ཕངས་མཁར་ རེད་
འྤྲོག། 5.046 - 4.097 9.143 

116 གཞལམ་སང་ཤིང་མཁར་ རེད་འྤྲོག། 20.447 6.000 4.470 30.917 

117 གཞལམ་སྒྔ་ཀྲྤྲོང་ རེད་འྤྲོག། 6.364 5.877 33.958 46.199 

118 གཞལམ་སང་སྤྲོ་ཞྩིང་ རེད་འྤྲོག། 11.394 - 1.386 12.780 

119 ཀྲྤྲོང་གསར་བག་སེང་ རེད་འྤྲོག། 7.336 0.357 8.884 16.577 

120 ཀྲྤྲོང་གསར་སྐྤྲོར་ཕུག་ རེད་འྤྲོག། 6.499 78.480 0.800 85.779 

121 ཀྲྤྲོང་གསར་གང་མཐིལ་ རེད་འྤྲོག། 11.000 0.357 62.590 73.947 

122 ཀྲྤྲོང་གསར་ནུབ་སྩི་ རེད་འྤྲོག། 11.535 34.657 13.561 59.753 
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ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

123 ཀྲྤྲོང་གསར་སངས་ས་སྩི་ རེད་འྤྲོག། 5.500 - 3.100 8.600 

124 ལྷུན་རེ་སང་ཟུར་ རེད་འྤྲོག། 11.192 0.357 27.095 38.644 

125 ལྷུན་རེ་རྒྱ་རེད་ རེད་འྤྲོག། 12.310 - 6.275 18.585 

126 ལྷུན་རེ་མཁོ་མ་ རེད་འྤྲོག། 13.687 0.357 19.475 33.519 

127 ལྷུན་རེ་ཀུར་སྤྲོད་ རེད་འྤྲོག། 11.886 29.405 2.875 44.166 

128 ལྷུན་རེ་སྨྩིན་རྒྱས་ རེད་འྤྲོག། 6.434 1.037 0.375 7.846 

129 ལྷུན་རེ་སྨན་སྩི་ རེད་འྤྲོག། 15.182 18.000 0.375 33.557 

130 ལྷུན་རེ་སྨད་འཚོ་ རེད་འྤྲོག། 5.982 3.000 8.375 17.357 

131 ལྷུན་རེ་བཙན་མཁར་ རེད་འྤྲོག། 8.011 - 19.542 27.553 

132 མྤྲོང་སར་བ་ལམ་ རེད་འྤྲོག། 7.664 28.960 1.068 37.692 

133 མྤྲོང་སར་ཆ་གྩིང་ རེད་འྤྲོག། 9.889 0.972 - 10.861 

134 མྤྲོང་སར་ལགས་ས་མཁར་ རེད་
འྤྲོག། 12.000 0.357 - 12.357 

135 མྤྲོང་སར་དག་མེད་རེ་་ རེད་འྤྲོག། 11.088 - 18.051 29.139 

136 མྤྲོང་སར་འབས་སྤུང་ རེད་འྤྲོག། 6.156 30.517 - 36.673 

137 མྤྲོང་སར་དགོངས་འདུས་ རེད་འྤྲོག། 4.911 0.357 4.146 9.414 

138 མྤྲོང་སར་འགྱུར་མེད་ རེད་འྤྲོག། 14.695 34.990 - 49.685 

139 མྤྲོང་སར་སེངས་མཁར་ རེད་འྤྲོག། 11.000 12.671 - 23.671 

140 མྤྲོང་སར་ མྤྲོང་སར་ རེད་འྤྲོག། 11.048 0.357 1.432 12.837 

141 མྤྲོང་སར་སྔ་ཚང་ རེད་འྤྲོག། 9.046   9.046 

142 མྤྲོང་སར་ས་གྩིང་ རེད་འྤྲོག། 15.408 0.357 33.815 49.580 

143 མྤྲོང་སར་ཤེས་རྩིག་མུ་ཧྲཾ་ རེད་འྤྲོག། 11.632 0.357 1.055 13.044 

144 མྤྲོང་སར་སི་ལམ་སྩི་ རེད་འྤྲོག། 7.969 86.972 14.853 109.794 
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ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

145 མྤྲོང་སར་ཐང་རྤྲོང་ རེད་འྤྲོག། 11.000 3.000 8.921 22.921 

146 མྤྲོང་སར་ཙཀྩིང་ རེད་འྤྲོག། 8.541 8.977 1.051 18.569 

147 མྤྲོང་སར་ར་མང་ རེད་འྤྲོག། 3.000 11.171 22.759 36.930 

148 མྤྲོང་སར་ན་རང་ རེད་འྤྲོག། 5.055   5.055 

149 པད་མ་དགའ་ཚལ་ལྤྲོང་ཤིང་ རེད་
འྤྲོག། 6.000 - 7.000 13.000 

150 པདྨ་དགའ་ཚལ་ཕྩིས་མུང་ རེད་འྤྲོག། 3.200 - 1.600 4.800 

151 པདྨ་དགའ་ཚལ་གདུང་མྩིན་ རེད་
འྤྲོག། 3.000 - 8.650 11.650 

152 པདྨ་དགའ་ཚལ་མཁར་ རེད་འྤྲོག། 3.508 - 26.680 30.188 

153 པདྨ་དགའ་ཚལ་ཤུ་མར་ རེད་འྤྲོག། 10.828 0.357 24.276 35.461 

154 པདྨ་དགའ་ཚལ་གཡུ་རུང་ རེད་འྤྲོག། 3.321   3.321 

155 པདྨ་དགའ་ཚལ་བཟྤྲོ་སལ་ རེད་འྤྲོག། 4.980 0.357 1.000 6.337 

156 པདྨ་དགའ་ཚལ་བདེ་ཆེན་གྩིང་ རེད་
འྤྲོག། 11.850 0.357 1.195 13.402 

157 པདྨ་དགའ་ཚལ་ནོར་བུ་སང་ རེད་
འྤྲོག། 6.537 0.357 7.045 13.939 

158 པདྨ་དགའ་ཚལ་ན་ནོང་ རེད་འྤྲོག། 7.195 0.357 15.755 23.307 

159 པདྨ་དགའ་ཚལ་ཆོས་འཁོར་གྩིང་ 
རེད་འྤྲོག། 3.000 0.357 5.000 8.357 

160 བསམ་ལྗྤྲོངས་ཕུན་ཚོགས་ཐང་ རེད་
འྤྲོག། 15.650 15.000 11.779 42.429 

161 བསམ་ལྗྤྲོངས་པདྨ་ཐང་ རེད་འྤྲོག། 11.000 1.500 - 12.500 
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ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

162 བསམ་ལྗྤྲོངས་སྤྲོམ་དར་ རེད་འྤྲོག། 7.424 1.500 7.000 15.924 

163 བསམ་ལྗྤྲོངས་ཝང་ཕུ་ རེད་འྤྲོག། 10.121 - 1.376 11.497 

164 བསམ་ལྗྤྲོངས་གང་ཅན་ཕུ་ རེད་འྤྲོག། 6.250 0.357 8.200 14.807 

165 བསམ་ལྗྤྲོངས་ལའུ་རྩི་ རེད་འྤྲོག། 7.000 13.500 0.300 20.800 

166 བསམ་ལྗྤྲོངས་མར་ཚ་ལ་ རེད་འྤྲོག། 11.747 1.500 7.550 20.797 

167 བསམ་ལྗྤྲོངས་བདེ་བའྩི་ཐང་ རེད་
འྤྲོག། 13.000 1.857 9.600 24.457 

168 བསམ་ལྗྤྲོངས་ཨོ་རྤྲོང་ རེད་འྤྲོག། 12.900 - 2.800 15.700 

169 བསམ་ལྗྤྲོངས་བསམ་རང་ རེད་འྤྲོག། 4.195 1.500 - 5.695 

170 བསམ་ལྗྤྲོངས་གསེར་ཐིག་ རེད་འྤྲོག། 11.350 0.357 10.595 22.302 

171 བཀྲྩིས་སང་བར་མཚམས་ རེད་འྤྲོག། 4.885 1.857 4.436 11.178 

172 བཀྲྩིས་སང་སྩི་གདུང་ རེད་འྤྲོག། 5.640 4.557 - 10.197 

173 བཀྲྩིས་སང་བཀང་ལུང་ རེད་འྤྲོག། 10.000 - 16.170 26.170 

174 བཀྲྩིས་སང་རྐང་པ་ར་ རེད་འྤྲོག། 10.650 - 6.650 17.300 

175 བཀྲྩིས་སང་ཁ་གྩིང་ རེད་འྤྲོག། 16.100 0.357 2.235 18.692 

176 བཀྲྩིས་སང་ཀླུ་མང་ རེད་འྤྲོག། 15.450 6.157 4.440 26.047 

177 བཀྲྩིས་སང་མེ་རག་ རེད་འྤྲོག། 12.000 10.000 - 22.000 

178 བཀྲྩིས་སང་ཡང་གཉེར་ རེད་འྤྲོག། 11.240 0.357 9.420 21.017 

179 བཀྲྩིས་སང་ཕོངས་མེད་ རེད་འྤྲོག། 9.427 29.857 - 39.284 

180 བཀྲྩིས་སང་ར་དྩི་ རེད་འྤྲོག། 12.363 1.857 2.100 16.320 

181 བཀྲྩིས་སང་སག་སེང་ རེད་འྤྲོག། 5.200 27.357 13.425 45.982 

182 བཀྲྩིས་སང་བསམ་མཁར་ རེད་འྤྲོག། 11.818 7.857 1.050 20.725 

183 བཀྲྩིས་སང་གཤོང་ཕུ་ 9.895 0.357 - 10.252 
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ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

184 བཀྲྩིས་སང་ཁྩིམས་ཤིང་ རེད་འྤྲོག། 8.701 - 8.350 17.051 

185 བཀྲྩིས་སང་ཨོ་ར་རྤྲོང་ རེད་འྤྲོག། 10.340 5.000 - 15.340 

186 ཐིམ་ཕུག་སྤྲོས་ རེད་འྤྲོག། 3.350 - 0.678 4.028 

187 ཐིམ་ཕུག་ཅང་ རེད་འྤྲོག། 10.950 7.000 1.161 19.111 

188 ཐིམ་ཕུག་དར་དཀར་ལ་ རེད་འྤྲོག། 6.256 - 0.328 6.584 

189 ཐིམ་ཕུག་དགེ་བསྙེན་ རེད་འྤྲོག། 4.375 - 0.811 5.186 

190 ཐིམ་ཕུག་ཀ་ཝང་ རེད་འྤྲོག། 10.149 1.000 0.794 11.943 

191 ཐིམ་ཕུག་གྩིང་གཞྩི་ རེད་འྤྲོག། 6.309 - 0.828 7.137 

192 ཐིམ་ཕུག་སྨད་ཝང་ རེད་འྤྲོག། 8.304 16.000 36.376 60.680 

193 ཐིམ་ཕུག་ན་རྤྲོ་ རེད་འྤྲོག། 3.614 8.000 0.320 11.934 

194 མགར་ས་དགོན་ཁ་སྨད་ རེད་འྤྲོག། 4.000 - 20.831 24.831 

195 མགར་ས་དགོན་ཁ་སྤྲོད་ རེད་འྤྲོག། 3.339 - 63.460 66.799 

196 མགར་ས་ལ་ཡག་ རེད་འྤྲོག། 7.666 - 18.267 25.933 

197 མགར་ས་ལུང་ན་ན་ རེད་འྤྲོག། 18.545 - 9.708 28.253 

198 བཀྲྩིས་གཡང་རེ་འབུམ་སེ་གྩིང་ རེད་
འྤྲོག། 11.550 5.357 6.450 23.357 

199 བཀྲྩིས་གཡང་རེ་འཇམ་ཁར་ རེད་
འྤྲོག། 3.000 5.357 - 8.357 

200 བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ཁམས་དྭངས་ རེད་
འྤྲོག། 6.275 8.252 1.300 15.827 

201 བཀྲྩིས་གཡང་རེ་རམ་སར་ རེད་
འྤྲོག། 3.300 0.357 - 3.657 

202 བཀྲྩིས་གཡང་རེ་སྤྲོད་མཚོ་ རེད་འྤྲོག། 7.515 9.357 5.658 22.530 



181 
 

ཨང་ རེད་འྤྲོག་ རེད་འྤྲོག་
བསྤྲོམས་ 

དབུས་གཞུང་
ལས་སེ་ཚུ་
ལས་ 

རྤྲོང་ཁག་ཚུ་
ལས་ བསྤྲོམས་ 

203 བཀྲྩིས་གཡང་རེ་སྤྲོང་ཞང་ རེད་འྤྲོག། 4.386 1.857 1.600 7.843 

204 བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ཡ་ལང་ རེད་འྤྲོག། 5.986 25.600 1.250 32.836 

205 བཀྲྩིས་གཡང་རེ་གཡང་རེ་ རེད་འྤྲོག། 8.004 - 9.280 17.284 

  བསྤྲོམས། 1,913.788 1,738.357 1,682.198 5,334.343 
 

ཟུར་དབེ་ ༤ པ་: ཁྩིམས་བཟྤྲོ་དང་ དྲང་ཁྩིམས་ལྷན་ས་ེ ར་ཁྩིམས་འདུས་ཚགོས་ཚུ་ག་ི གྤྲོས་འཆར་བཀདོ་
པའྩི་འཆར་དངུལ།  
དྲང་ཁྩིམས་ལྷན་ས།ེ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
 

ཨང་ 
 

ལས་དནོ། 
གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 

རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། 
1 མངོན་མཐོའྩི་ཁྩིམས་ཁང་

གི་གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ། 
41.828 0.100 41.928 39.219  39.219 

2 ཆེ་མཐོའྩི་ཁྩིམས་ཁང་གི་
གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ། 

23.943 0.170 24.113 23.040  23.040 

3 ཐབས་ལམ་གཞན་གྩི་རྤྲོག་
ཉོག་འདུམ་འགྩིག་ལྟེ་བ། 

4.875 0.250 5.125 4.755  4.755 

4 རྤྲོང་ཁག་ཁྩིམས་ཁང་ཚུ་གི་
གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ། 

155.777 1.550 157.327 147.301 0.180 147.481 

5 དྲུང་ཁག་ཁྩིམས་ཁང་༡༥ 
གི་གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ། 

65.699 1.100 66.799 61.759  61.759 

6 སྩིར་བཏང་དཔྱ་བགོ།    4.480  4.480 
7 དཔེ་མཛོད་དཔེ་དེབ་ཉོ་ནི་

དང་ ཁྩིམས་དོན་དཔེ་དེབ་
དཔར་བསྐྲུན། 

1.000  1.000 0.800  0.800 
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ཨང་ 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། 

8 སཱཀ་ཁྩིམས་ལུགས་དང་
འགན་ཁུར་འཁྩི་བའྩི་འགྤྲོ་
འགྲུལ་གཏན། 

1.077  1.077 1.077  1.077 

9 རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་ཁྩིམས་
ལྷན་ཚོགས་དང་ལྷན་
ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཚུ། 

0.600  0.600 0.329  0.329 

10 ཐོ་བཀོད་ལས་དོན། 0.100  0.100    
11 སཱཀ་ཁྩིམས་དོན་ཞལ་

འཛོམས། 
1.000  1.000 0.700  0.700 

12 དབུལ་ཕོངས་ཅན་གྩི་ཉེས་
འཛུགས་ལུ་ཁྩིམས་དོན་
གྤྲོགས་རམ། 

0.100  0.100 0.050  0.050 

13 དྲང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་གི་ ལོ་
ངོ་ ༥༠ འཁོར་བའྩི་དུས་
དྲན་བརྩི་སྲུང་། 

1.500  1.500 1.000  1.000 

14 ཁྩིམས་ཁང་ཚུ་ནང་ 
གསལ་མཐོང་དཔར་ཆས་
བཙུགས་ནི་དང་ཉམས་གསོ། 

 0.800 0.800  0.800 0.800 

15 མེ་བསད་འཕྲུལ་ཆ་གཞྩི་
བཙུགས། 

 4.000 4.000    

16 བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ལུ་ཁྩིམས་
ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། 

  0.000  20.000 20.000 

17 ཁྩིམས་ཁང་ཚུ་ནང་ཡོངས་
འབེལ། 

  0.000  1.900 1.900 

18 ཁྩིམས་ཁང་གི་ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་གི་སྤྲོང་བརྡར། 

  0.000  2.793 2.793 

19 མགར་ས་ལུ་ཁྩིམས་ཁང་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན། 

 15.000 15.000    

20 ཧཱ་ལུ་ ཁྩིམས་ཁང་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན། 

 23.000 23.000  23.000 23.000 

21 གསར་སང་ལུ་ ཁྩིམས་  12.000 12.000  12.000 12.000 
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ཨང་ 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། 

ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། 
22 གསར་སང་ལུ་དྲང་དཔོན་

གྩི་སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། 
 4.300 4.300  4.000 4.000 

23 བུམ་ཐང་ལུ་ དྲང་དཔོན་
གྩི་སྤྲོད་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། 

 4.500 4.500  4.000 4.000 

24 དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་
ཁྩིམས་ཁང་རྒྱ་ཆེ་བའྩི་
ཉམས་གསོ། 

 1.500 1.500  1.500 1.500 

25 ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་ཁྩིམས་
ཁང་ རྒྱ་ཆེ་བའྩི་ཉམས་
གསོ། 

 1.200 1.200  1.200 1.200 

26 དྲང་དཔོན་ཚུ་གི་ལོ་བསར་
ཞལ་འཛོམས། 

1.000  1.000 1.000  1.000 

27 དུས་ཐུང་སྤྲོང་བརྡར།   2.000 2.000    
28 སྤྲོང་བརྡར་ལས་རྩིམ་གྩི་

ཟད་འགྤྲོ་བགོ་བཤའ། 
 1.500 1.500    

29 གསང་སས་ཁ་དྲུང་ཁག་
ཁྩིམས་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། 

 10.000 10.000    

30 གཧང་སས་ཁ་ལུ་དྲང་དཔོན་
དང་ལས་གཡོག་པའྩི་སྤྲོད་
ཁྩིམ་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། 

 13.400 13.400  13.400 13.400 

31 ཇོརྩིཇ་ཝ་ཤིང་ཀྲྤྲོན་གཙུག་
ལག་སྤྲོབ་སེ་ནང་ཨེལ་ཨེལ་
ཨེམ་ སྤྲོབ་སྤྲོང་། 

 1.800 1.800  1.800 1.800 

32 ཆེ་མཐོའྩི་ཁྩིམས་ཁང་སྩིང་
ཁྩིམ་གྩི་དོན་ལུ་ ཅ་དངོས་
མཁོ་སྒྲུབ་དང་འཛིན་སྤྲོང་
སྤྲོང་བརྡར། 

 0.250 0.250    

33 ཆེ་མཐོའྩི་ཁྩིམས་ཁང་སྩིང་
ཁྩིམཉམས་གསོ། 

 2.500 2.500    
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ཨང་ 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། བསྤྲོམས། 

34 ཆུ་ཁྩིམས་ཁང་ལས་དྲང་
དཔོན་གྩི་སྤྲོད་ཁྩིམ་ཚུན་ 
འཁོར་ལམ་གྤྲོག་མེ་ རྒྱ་ཆེ་
བའྩི་རྒྱུན་སྤྲོང་། 

 0.350 0.350  0.350 0.350 

35 ཧཱ་ཁྩིམས་ཁང་ནང་གྤྲོག་
ཐག་བསར་འཛུགས། 

 0.350 0.350    

    298.499 101.620 400.119 285.510 86.923 372.433 

 

རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་འདུ། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང། 

 
ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་

སྒྲུབ། 
  རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། 

1 
གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ་ 
(ཡིག་ཚང་ལས་དོན།) 20.056 0.080 20.136 19.501 

 
19.501 

2 
གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ་  
(སྩི་ཚོགས་ལས་དོན།) 67.487 0.575 68.062 66.855 0.200 67.055 

3 
ཞྩིབ་འཚོལ་ལས་རྩིམ་ལས་
དོན། 12.263 

 
12.263 11.585 

 
11.585 

4 ཚོགས་ཐེངས་ལས་དོན། 4.940 
 

4.940 4.940 
 

4.940 
5 ཚོགས་ཆུང་ལས་དོན། 1.689 

 
1.689 1.551 

 
1.551 

6 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ནང་
དང་མཐའ་སྐྤྲོར་ལུ་ སྲུང་
སྤྲོབ་དང་མེ་བསད་ལས་དོན།  0.340 2.736 3.076 0.340 1.650 1.990 

7 
སྩི་ཚོགས་ཀྩི་བརེ་སོར་ལས་
དོན། 9.324 

 
9.324 7.701 

 
7.701 

8 རྤྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལས་རྩིམ། 
 

0.150 0.150 
 

0.150 0.150 

 
བསྤྲོམས། 116.099 3.541 119.640 112.473 2.000 114.473 
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རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་སེ། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང། 

 
ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ།   རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། 

1 

གཞྩི་བཙུགས་ཟད་
འགྤྲོ། (ཡིག་ཚང་
ལས་དོན།) 22.110 1.700 23.810 20.368 0.500 20.868 

2 

ལས་གཡོགཔ་གསར་
བསྐྤྲོ་ལུ་སྩིར་བཏབང་
དཔྱ་བགོ། 0.400 

 
0.400 0.400 

 
0.400 

3 
ཞྩིབ་འཚོལ་ལས་
རྩིམ་ལས་དོན། 8.808 

 
8.808 8.250 

 
8.250 

4 
རྤྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལས་རྩིམ། 

 
0.150 0.150 

 
0.150 0.150 

5 

ཡིག་ཚང་ལས་དོན་
ཚུ་སྩི་ཚོགས་ཕྤྲོགས་
ལུ་ཁ་བསྒྱུར། 0.401 

 
0.401 0.300 

 
0.300 

6 

གཞྩི་རྟེན་ཁྩིམས་དོན་
བ་སྤྲོ་ནང་ རྒྱབ་སྤྲོར་
ལས་གཡོག་པའྩི་སྤྲོང་
བརྡར། 

 
0.200 0.200 

 
0.200 0.200 

7 

དུས་དེབ་དང་ དཔ་
མཛོད་དཔེ་དེབ་ 
བཅའ་ཡིག་དང་ 
ཁྩིམས་དོན་ཁུངས་
གཞུགས་དཔེ་དེབ་
མཁོ་སྒྲུབ། 0.300 

 
0.300 0.200 

 
0.200 

8 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
སེ་དང་སྩི་ཚོགས་ཀྩི་
འགན་ཁུར་སྐྤྲོར་ 
བསྐུལ་བསགས་ལས་ 0.601 

 
0.601 0.350 

 
0.350 
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རྩིམ། 

9 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
སེ་གི་བརྡ་བརྒྱུད་
ཞལ་འཛོམས། 0.150 

 
0.150 0.100 

 
0.100 

10 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
སེ་སྩིང་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན། 

 
100.000 100.000 

 
100.000 100.000 

11 

གཞྩི་བཙུགས་ཟད་
འགྤྲོ་ (ཚོགས་སེ་
ལས་དོན།) 68.267 0.750 69.017 67.597 

 
67.597 

12 
ཚོགས་སེའྩི་ཚོགས་
ཐེངས་ལས་དོན། 2.180 

 
2.180 2.160 

 
2.160 

13 

བཅའ་ཁྩིམས་དང་
གྤྲོས་ཆོད་ དྲྩི་ལན་
ལ་སོགས་དཔར་
བསྐྲུན། 1.800 

 
1.800 1.500 

 
1.500 

14 

ཁེ་གྤྲོང་འབག་མྩི་ཚུ་
དང་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་
གི་གྤྲོས་བསྟུན་ཞལ་
འཛོམས། 0.900 

 
0.900 0.800 

 
0.800 

15 ཁད་ལཱ་ལས་དོན། 
 

1.500 1.500 
 

1.500 1.500 

16 
སྩི་ཚོགས་ཀྩི་འགན་
ཁུར་བསར་ཞྩིབ། 0.651 

 
0.651 0.450 

 
0.450 

17 
སྩི་ཚོགས་ཀྩི་བརེ་
སོར་ལས་རྩིམ། 8.318 

 
8.318 7.502 

 
7.502 

  བསྤྲོམས། 114.886 104.300 219.186 109.977 102.350 212.327 

 

ངན་ལྷད་བཀག་སྤྲོམ་ལྷན་ཚགོས། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
༡༨༦
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ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ།   རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། 

1 ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ། 60.200 2.316 62.516 56.053  56.053 
2 ལས་གཡོགཔ་གསར་བསྐྤྲོ་ལུ་

སྩིར་བཏང་དཔྱ་བགོ། 
2.700  2.700 2.500  2.500 

3 ཕུན་གྩིང་ལུ་ངན་ལྷད་བཀག་
སྤྲོམ་གྩི་ཡིག་ཚང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། 

 40.600 40.600  20.000 20.000 

4 ཞྩིབ་དཔྱད་ལས་དོན། 4.662 0.300 4.962 4.311 0.300 4.611 
5 ཞྩིབ་དཔྱད་ལུ་ཁད་རྩིག་རྒྱབ་

སྤྲོར། 
3.081 4.800 7.881 3.081 3.000 6.081 

6 ར་ཁྩིམས་ཡིག་ཚང་དང་ལྷན་
ཚོགས་ཞལ་འཛོམས། 

0.260  0.260 0.260  0.260 

7 དྲང་བདེན་ཐབས་ལམ་དང་ལས་
ཁང་ཐབས་ལམ་དུས་མཐུན་
བཟྤྲོ་ནི། 

1.001 2.000 3.001 0.800 2.000 2.800 

8 སེར་སེའྩི་དྲང་བདེན་ཐབས་
ལམ་འགོ་བཙུགས་དང་སྤྲོང་
བཞག། 

0.501 1.200 1.701 0.100  0.100 

9 ཨའྩི་ཨི་སི་ཡིག་ཆས་གོང་
འཕེལ་དང་བསྐུལ་བསགས།  

2.601 2.200 4.801 1.900 1.500 3.400 

10 ན་གཞྤྲོན་གྩི་དྲང་བདེན་ལས་
རྩིམ་ལག་ལེན། 

1.001 0.500 1.501 0.100 0.100 0.200 

11 ཡིག་ཚང་ཉེན་སྲུང་དང་ལཱ་གི་
གནས་སངས་ཡར་དྲག། 

0.301 3.000 3.301 0.301  0.301 

12 རླུང་འཕྲུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་གཞྩི་
བཙུགས་དང་ རྒྱབ་རྟེན་འཕྲུལ་
ཨམ། 

 2.510 2.510   0.000 

13 བདོག་གཏད་གསལ་བསགས་
འཛིན་སྤྲོང་དང་བདག་སྤྲོང་། 

0.151 0.150 0.301 0.300  0.300 

14 ཞྩིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུའྩི་ཤུལ་
འཛིན་ལག་ལེན་དང་ལས་སེའྩི་
སྙན་ཞུ་དཔེ་བསྐྲུན། 

1.501 0.500 2.001 1.300 0.250 1.550 

15 དྲང་བདེན་ཐབས་ལམ་གྩི་ལག་ 1.501 1.500 3.001 1.200 1.500 2.700 
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རྩིམ། 

9 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
སེ་གི་བརྡ་བརྒྱུད་
ཞལ་འཛོམས། 0.150 

 
0.150 0.100 

 
0.100 

10 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
སེ་སྩིང་ཁྩིམ་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན། 

 
100.000 100.000 

 
100.000 100.000 

11 

གཞྩི་བཙུགས་ཟད་
འགྤྲོ་ (ཚོགས་སེ་
ལས་དོན།) 68.267 0.750 69.017 67.597 

 
67.597 

12 
ཚོགས་སེའྩི་ཚོགས་
ཐེངས་ལས་དོན། 2.180 

 
2.180 2.160 

 
2.160 

13 

བཅའ་ཁྩིམས་དང་
གྤྲོས་ཆོད་ དྲྩི་ལན་
ལ་སོགས་དཔར་
བསྐྲུན། 1.800 

 
1.800 1.500 

 
1.500 

14 

ཁེ་གྤྲོང་འབག་མྩི་ཚུ་
དང་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་
གི་གྤྲོས་བསྟུན་ཞལ་
འཛོམས། 0.900 

 
0.900 0.800 

 
0.800 

15 ཁད་ལཱ་ལས་དོན། 
 

1.500 1.500 
 

1.500 1.500 

16 
སྩི་ཚོགས་ཀྩི་འགན་
ཁུར་བསར་ཞྩིབ། 0.651 

 
0.651 0.450 

 
0.450 

17 
སྩི་ཚོགས་ཀྩི་བརེ་
སོར་ལས་རྩིམ། 8.318 

 
8.318 7.502 

 
7.502 

  བསྤྲོམས། 114.886 104.300 219.186 109.977 102.350 212.327 

 

ངན་ལྷད་བཀག་སྤྲོམ་ལྷན་ཚགོས། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

༡༨༧
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ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ།   རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། 

ལེན་དང་དབེ་ཞྩིབ། 
16  སྔྤྲོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོན་

ལས་རྩིམ་གོང་འཕེལ། 
0.261  0.261 0.210  0.210 

17 སྩིད་བྱུས་ངན་ལྷད་སྐྤྲོར་ ཤོག་
དཀར་གོང་འཕེལ། 

0.351  0.351 0.250  0.250 

18 ནམ་རྒྱུན་ནང་འཁོད་ཞལ་
འཛོམས་འགོ་འདེྲན་དང་ལོ་
བསར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧ ཅན་
མ་དཔེ་བསྐྲུན། 

1.951 1.500 3.451 1.400  1.400 

19 མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ།  1.501 16.380 17.881  6.500 6.500 
20 རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་བདེན་དང་ 

ངན་ལྷད་བཀག་སྤྲོམ་ཐབས་
བྱུས་ལག་ལེན་དང་ རྒྱབ་སྣྤྲོན། 

0.601 0.200 0.801 0.500 0.200 0.700 

21 རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྩི་མཉམ་
རྤྲོགས་ཚུ་དང་ ཡོངས་འབེལ་
གོང་འཕེལ། 

3.001 0.500 3.501 2.800 0.500 3.300 

22 ངན་ལྷད་བཀག་སྤྲོམ་ལུ་ 
འཛམ་སྩིའྩི་མཐུན་གྤྲོས་བསར་
ཞྩིབ་གོ་རྩིམ་དང་པ་ལུ་མཐུན་
རེན་དང་འགོ་འདེྲན། 

0.301  0.301 0.200  0.200 

23 བཙན་བཟུང་ཅ་ཆས་འཛིན་སྤྲོང་
དང་ ཉོག་བཤད་ཀྩི་ ཤུལ་
འཛིན་ལག་ལེན། 

0.074 0.223 0.297 0.015  0.015 

    87.502 80.379 167.881 77.581 35.850 113.431 

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚགོས། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

 
ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ།   རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། 
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ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ།   རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། 

ལེན་དང་དབེ་ཞྩིབ། 
16  སྔྤྲོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོན་

ལས་རྩིམ་གོང་འཕེལ། 
0.261  0.261 0.210  0.210 

17 སྩིད་བྱུས་ངན་ལྷད་སྐྤྲོར་ ཤོག་
དཀར་གོང་འཕེལ། 

0.351  0.351 0.250  0.250 

18 ནམ་རྒྱུན་ནང་འཁོད་ཞལ་
འཛོམས་འགོ་འདེྲན་དང་ལོ་
བསར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧ ཅན་
མ་དཔེ་བསྐྲུན། 

1.951 1.500 3.451 1.400  1.400 

19 མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ།  1.501 16.380 17.881  6.500 6.500 
20 རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་བདེན་དང་ 

ངན་ལྷད་བཀག་སྤྲོམ་ཐབས་
བྱུས་ལག་ལེན་དང་ རྒྱབ་སྣྤྲོན། 

0.601 0.200 0.801 0.500 0.200 0.700 

21 རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྩི་མཉམ་
རྤྲོགས་ཚུ་དང་ ཡོངས་འབེལ་
གོང་འཕེལ། 

3.001 0.500 3.501 2.800 0.500 3.300 

22 ངན་ལྷད་བཀག་སྤྲོམ་ལུ་ 
འཛམ་སྩིའྩི་མཐུན་གྤྲོས་བསར་
ཞྩིབ་གོ་རྩིམ་དང་པ་ལུ་མཐུན་
རེན་དང་འགོ་འདེྲན། 

0.301  0.301 0.200  0.200 

23 བཙན་བཟུང་ཅ་ཆས་འཛིན་སྤྲོང་
དང་ ཉོག་བཤད་ཀྩི་ ཤུལ་
འཛིན་ལག་ལེན། 

0.074 0.223 0.297 0.015  0.015 

    87.502 80.379 167.881 77.581 35.850 113.431 

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚགོས། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

 
ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ།   རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། 
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ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ།   རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། 

1 ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ། 60.200 2.316 62.516 56.053  56.053 
2 ལས་གཡོགཔ་གསར་བསྐྤྲོ་ལུ་

སྩིར་བཏང་དཔྱ་བགོ། 
2.700  2.700 2.500  2.500 

3 ཕུན་གྩིང་ལུ་ངན་ལྷད་བཀག་
སྤྲོམ་གྩི་ཡིག་ཚང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། 

 40.600 40.600  20.000 20.000 

4 ཞྩིབ་དཔྱད་ལས་དོན། 4.662 0.300 4.962 4.311 0.300 4.611 
5 ཞྩིབ་དཔྱད་ལུ་ཁད་རྩིག་རྒྱབ་

སྤྲོར། 
3.081 4.800 7.881 3.081 3.000 6.081 

6 ར་ཁྩིམས་ཡིག་ཚང་དང་ལྷན་
ཚོགས་ཞལ་འཛོམས། 

0.260  0.260 0.260  0.260 

7 དྲང་བདེན་ཐབས་ལམ་དང་ལས་
ཁང་ཐབས་ལམ་དུས་མཐུན་
བཟྤྲོ་ནི། 

1.001 2.000 3.001 0.800 2.000 2.800 

8 སེར་སེའྩི་དྲང་བདེན་ཐབས་
ལམ་འགོ་བཙུགས་དང་སྤྲོང་
བཞག། 

0.501 1.200 1.701 0.100  0.100 

9 ཨའྩི་ཨི་སི་ཡིག་ཆས་གོང་
འཕེལ་དང་བསྐུལ་བསགས།  

2.601 2.200 4.801 1.900 1.500 3.400 

10 ན་གཞྤྲོན་གྩི་དྲང་བདེན་ལས་
རྩིམ་ལག་ལེན། 

1.001 0.500 1.501 0.100 0.100 0.200 

11 ཡིག་ཚང་ཉེན་སྲུང་དང་ལཱ་གི་
གནས་སངས་ཡར་དྲག། 

0.301 3.000 3.301 0.301  0.301 

12 རླུང་འཕྲུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་གཞྩི་
བཙུགས་དང་ རྒྱབ་རྟེན་འཕྲུལ་
ཨམ། 

 2.510 2.510   0.000 

13 བདོག་གཏད་གསལ་བསགས་
འཛིན་སྤྲོང་དང་བདག་སྤྲོང་། 

0.151 0.150 0.301 0.300  0.300 

14 ཞྩིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུའྩི་ཤུལ་
འཛིན་ལག་ལེན་དང་ལས་སེའྩི་
སྙན་ཞུ་དཔེ་བསྐྲུན། 

1.501 0.500 2.001 1.300 0.250 1.550 

15 དྲང་བདེན་ཐབས་ལམ་གྩི་ལག་ 1.501 1.500 3.001 1.200 1.500 2.700 

༡༨༨
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ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ།   རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། 

ལེན་དང་དབེ་ཞྩིབ། 
16  སྔྤྲོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོན་

ལས་རྩིམ་གོང་འཕེལ། 
0.261  0.261 0.210  0.210 

17 སྩིད་བྱུས་ངན་ལྷད་སྐྤྲོར་ ཤོག་
དཀར་གོང་འཕེལ། 

0.351  0.351 0.250  0.250 

18 ནམ་རྒྱུན་ནང་འཁོད་ཞལ་
འཛོམས་འགོ་འདེྲན་དང་ལོ་
བསར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧ ཅན་
མ་དཔེ་བསྐྲུན། 

1.951 1.500 3.451 1.400  1.400 

19 མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ།  1.501 16.380 17.881  6.500 6.500 
20 རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་བདེན་དང་ 

ངན་ལྷད་བཀག་སྤྲོམ་ཐབས་
བྱུས་ལག་ལེན་དང་ རྒྱབ་སྣྤྲོན། 

0.601 0.200 0.801 0.500 0.200 0.700 

21 རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྩི་མཉམ་
རྤྲོགས་ཚུ་དང་ ཡོངས་འབེལ་
གོང་འཕེལ། 

3.001 0.500 3.501 2.800 0.500 3.300 

22 ངན་ལྷད་བཀག་སྤྲོམ་ལུ་ 
འཛམ་སྩིའྩི་མཐུན་གྤྲོས་བསར་
ཞྩིབ་གོ་རྩིམ་དང་པ་ལུ་མཐུན་
རེན་དང་འགོ་འདེྲན། 

0.301  0.301 0.200  0.200 

23 བཙན་བཟུང་ཅ་ཆས་འཛིན་སྤྲོང་
དང་ ཉོག་བཤད་ཀྩི་ ཤུལ་
འཛིན་ལག་ལེན། 

0.074 0.223 0.297 0.015  0.015 

    87.502 80.379 167.881 77.581 35.850 113.431 

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚགོས། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

 
ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ།   རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་སྒྲུབ། 
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1 གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ། 33.626   33.626 31.768   31.768 

2 ལས་གཡོགཔ་གསར་བསྐྤྲོ་ལུ་
སྩིར་བཏང་དཔྱ་བགོ། 0.600   0.600 0.600   0.600 

3 

རྤྲོང་ཁག་༢༠ ནང་བཙག་
འཐུའྩི་ཡིག་ཚང་དཔེ་ཚད་
ཅན་མའྩི་དཔར་རྩིས་བཟྤྲོ་
སྩིག། 

  1.500 1.500       

4 
རྤྲོང་ཁག་༦ ནང་ལག་ཁམ་
ཐོབ་ཡོད་པའྩི་རྤྲོང་ཁག་ཡིག་
ཚང་ས་ཆ་ རྭ་བ་བསྤྲོར་ནི། 

  1.000 1.000       

5 སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ།   0.660 0.660       

6 ཡོངས་འབེལ་ལག་ཆས་རྒྱུན་
སྤྲོང་། 0.580   0.580 0.580   0.580 

7 ཞྩིབ་འཚོལ་དང་དཔེ་བསྐྲུན། 0.514   0.514 0.514   0.514 

8 

འབྲུག་གི་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་
མྩིའྩི་ཐོ་བཀོད་འཛིན་སྤྲོང་གི་
རྒྱུན་སྤྲོང་ཤུལ་འཛིན་ལག་
ལེན་པའྩི་སྤྲོང་བརྡར་ལས་
དོན། 

0.350 0.100 0.450 0.350 0.100 0.450 

9 བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་
རྩིག་རྒྱབ་སྤྲོར་ལས་དོན།  0.200   0.200 0.200   0.200 

10 རྒྱང་མཐོང་ཞལ་འཛོམས་
འཕྲུལ་ཆས།   0.150 0.150   0.150 0.150 

11 འབྲུག་ཨ་ལོའྩི་སྩི་ཚོགས་ཞལ་
འཛོམས། 2.815   2.815 2.815   2.815 

12 
ཁས་བངས་-ཚོགས་རྒྱན་
བཙུགས་མྩི་གི་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་
འབེལ་དང་ཤེས་ཡོན། 

0.856   0.856 0.856   0.856 

13 ཨ་ལོའྩི་སྩི་ཚོགས་འཐུས་མྩི་
བཙག་འཐུ། 1.821   1.821 1.821   1.821 

14 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་རྒྱན་
བཙུགས་མྩིའྩི་ཉིནམ་བརྩི་
སྲུང་། 

1.110   1.110 1.110   1.110 

༡༨༩
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15 དཔེ་མཛོད་ཀྩི་དཔེ་དེབ་མཁོ་
སྒྲུབ། 0.100   0.100 0.100   0.100 

16 
བཙག་འཐུའྩི་དོན་ལུ་ཐོ་
བཀོད་བཟྤྲོ་སྩིག་དང་དུས་
མཐུན་བཟྤྲོ་ནི། 

1.853   1.853 1.853   1.853 

17 དུས་རྩིང་སྤྲོབ་སྤྲོང་།   3.040 3.040   0.350 0.350 

18 མྩི་སྤྲོབས་སྤྲོང་བརྡར་གྩི་ཟད་
འགྤྲོ་མཉམ་རུབ།   2.917 2.917   2.917 2.917 

19 

འབག་དམངས་གཙོའྩི་རྩིང་
ལུགས་བསྐུལ་ཁབ་ཀྩི་འགོ་
འདེྲན་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་
འཛོམས། 

0.100   0.100 0.100   0.100 

20 སྩིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གི་ལས་
དོན་དང་རྩིས་དེབ་བསར་ཞྩིབ། 0.392   0.392 0.392   0.392 

21 ཚོགས་པ་ཚུ་གི་འགོ་འདེྲན་
པའྩི་སྤྲོང་བརྡར།   1.798 1.798   1.798 1.798 

22 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སེའྩི་
བཙག་འཐུ།   369.294 369.294       

23 རྤྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལས་དོན།   0.100 0.100   0.100 0.100 
  བསྤྲོམས། 44.917 380.559 425.476 43.059 5.415 48.474 

 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
 

ཨང 
 

ལས་དནོ། 
གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 

རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་
སྒྲུབ། 

  རྒྱུན་
སྤྲོང་། 

གསར་
སྒྲུབ། 

1 གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ། 99.418 1.300 100.718 95.974 0.250 96.224 

2 གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ་ (ལུང་ཕྤྲོགས་ཡིག་
ཚང་༤) 64.583 1.805 66.388 62.564   62.564 

3 ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་དཔར་བསྐྲུན། 0.780   0.780 0.650   0.650 
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1 གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ། 33.626   33.626 31.768   31.768 

2 ལས་གཡོགཔ་གསར་བསྐྤྲོ་ལུ་
སྩིར་བཏང་དཔྱ་བགོ། 0.600   0.600 0.600   0.600 

3 

རྤྲོང་ཁག་༢༠ ནང་བཙག་
འཐུའྩི་ཡིག་ཚང་དཔེ་ཚད་
ཅན་མའྩི་དཔར་རྩིས་བཟྤྲོ་
སྩིག། 

  1.500 1.500       

4 
རྤྲོང་ཁག་༦ ནང་ལག་ཁམ་
ཐོབ་ཡོད་པའྩི་རྤྲོང་ཁག་ཡིག་
ཚང་ས་ཆ་ རྭ་བ་བསྤྲོར་ནི། 

  1.000 1.000       

5 སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ།   0.660 0.660       

6 ཡོངས་འབེལ་ལག་ཆས་རྒྱུན་
སྤྲོང་། 0.580   0.580 0.580   0.580 

7 ཞྩིབ་འཚོལ་དང་དཔེ་བསྐྲུན། 0.514   0.514 0.514   0.514 

8 

འབྲུག་གི་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་
མྩིའྩི་ཐོ་བཀོད་འཛིན་སྤྲོང་གི་
རྒྱུན་སྤྲོང་ཤུལ་འཛིན་ལག་
ལེན་པའྩི་སྤྲོང་བརྡར་ལས་
དོན། 

0.350 0.100 0.450 0.350 0.100 0.450 

9 བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་
རྩིག་རྒྱབ་སྤྲོར་ལས་དོན།  0.200   0.200 0.200   0.200 

10 རྒྱང་མཐོང་ཞལ་འཛོམས་
འཕྲུལ་ཆས།   0.150 0.150   0.150 0.150 

11 འབྲུག་ཨ་ལོའྩི་སྩི་ཚོགས་ཞལ་
འཛོམས། 2.815   2.815 2.815   2.815 

12 
ཁས་བངས་-ཚོགས་རྒྱན་
བཙུགས་མྩི་གི་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་
འབེལ་དང་ཤེས་ཡོན། 

0.856   0.856 0.856   0.856 

13 ཨ་ལོའྩི་སྩི་ཚོགས་འཐུས་མྩི་
བཙག་འཐུ། 1.821   1.821 1.821   1.821 

14 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་རྒྱན་
བཙུགས་མྩིའྩི་ཉིནམ་བརྩི་
སྲུང་། 

1.110   1.110 1.110   1.110 

༡༩༠
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15 དཔེ་མཛོད་ཀྩི་དཔེ་དེབ་མཁོ་
སྒྲུབ། 0.100   0.100 0.100   0.100 

16 
བཙག་འཐུའྩི་དོན་ལུ་ཐོ་
བཀོད་བཟྤྲོ་སྩིག་དང་དུས་
མཐུན་བཟྤྲོ་ནི། 

1.853   1.853 1.853   1.853 

17 དུས་རྩིང་སྤྲོབ་སྤྲོང་།   3.040 3.040   0.350 0.350 

18 མྩི་སྤྲོབས་སྤྲོང་བརྡར་གྩི་ཟད་
འགྤྲོ་མཉམ་རུབ།   2.917 2.917   2.917 2.917 

19 

འབག་དམངས་གཙོའྩི་རྩིང་
ལུགས་བསྐུལ་ཁབ་ཀྩི་འགོ་
འདེྲན་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་
འཛོམས། 

0.100   0.100 0.100   0.100 

20 སྩིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གི་ལས་
དོན་དང་རྩིས་དེབ་བསར་ཞྩིབ། 0.392   0.392 0.392   0.392 

21 ཚོགས་པ་ཚུ་གི་འགོ་འདེྲན་
པའྩི་སྤྲོང་བརྡར།   1.798 1.798   1.798 1.798 

22 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སེའྩི་
བཙག་འཐུ།   369.294 369.294       

23 རྤྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལས་དོན།   0.100 0.100   0.100 0.100 
  བསྤྲོམས། 44.917 380.559 425.476 43.059 5.415 48.474 

 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
 

ཨང 
 

ལས་དནོ། 
གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 

རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་
སྒྲུབ། 

  རྒྱུན་
སྤྲོང་། 

གསར་
སྒྲུབ། 

1 གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ། 99.418 1.300 100.718 95.974 0.250 96.224 

2 གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ་ (ལུང་ཕྤྲོགས་ཡིག་
ཚང་༤) 64.583 1.805 66.388 62.564   62.564 

3 ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་དཔར་བསྐྲུན། 0.780   0.780 0.650   0.650 
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4 ལས་སེ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་བཟྤྲོ་བཏོན། 1.001   1.001 0.800   0.800 

5 ལས་གཡོགཔ་གསར་བསྐྤྲོའྩི་དཔྱ་བགོ། 1.700   1.700 1.000   1.000 

6 འབྲུག་གི་ཕྩི་ཁར་འགན་ཁུར་འཁྩི་བའྩི་ཞལ་
འཛོམས་ཚུ། 4.264   4.264 4.264   4.264 

7 ལོ་བསར་རྩིས་ཞྩིབ་ལས་འཆར་/འཆར་གཞྩི་
བརམ་ནི།   0.614 0.614   0.614 0.614 

8  རྩིས་ཞྩིབ་པའྩི་ཁད་ལཱ་གོང་འཕེལ།   9.405 9.405   7.110 7.110 

9 གྤྲོ་བུར་ཕྩིར་འཐོན་ཨས་ཁུག་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   1.000 1.000   1.000 1.000 

10 རྤྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལས་དོན།   0.150 0.150   0.100 0.100 

11 རེད་འྤྲོག་ཚུ་ནང་རྩིས་ཞྩིབ་དྲན་གསལ་དང་
བསྐུལ་བསགས། 2.065   2.065 2.065   2.065 

12 རྩིས་ཞྩིབ་ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་ཕྩི་ཁར་སྤྲོད་ནི།   2.000 2.000   2.000 2.000 

13 
རྒྱ་གར་གྩི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་
དང་ ནོར་ཝེ་གི་རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་ཀྩི་བལྟ་
སྐྤྲོར་ནང་བསྤྲོད། 

  2.290 2.290 2.000   2.000 

14 བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འཕྲུལ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་བསར་
གསོ་དང་ལས་ཆས་ཚུ།   1.455 1.455   1.455 1.455 

15 རྩི་རང་ལུ་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་དང་སྤྲོབ་ཚོགས་
ཁང་ཚན་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   56.600 56.600   56.600 56.600 

16 རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩི་ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་
འཕེལ་ལུ་ ཨསི་ཊྩི་ཡའྩི་རྒྱབ་སྤྲོར།   7.960 7.960   7.960 7.960 

17 རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩི་ལས་ཁང་གོང་འཕེལ་
ལུ་ འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་གི་རྒྱབ་སྐཡོར།   6.980 6.980   6.980 6.980 

18 མཐའ་འཁོར་དང་འབེལ་བའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཙན་
ཐབས།   3.452 3.452   3.452 3.452 

19 བསམ་ལྗྤྲོངས་ལུ་ ཆབ་གསང་གཅིག་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།   0.300 0.300   0.300 0.300 

20 བསམ་ལྗྤྲོངས་ལུ་མཛོད་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   0.400 0.400   0.400 0.400 

21 ཕུན་གྩིང་ལུ་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   1.200 1.200       

    173.811 96.911 270.722 169.317 88.221 257.538 

༡༩༡
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4 ལས་སེ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་བཟྤྲོ་བཏོན། 1.001   1.001 0.800   0.800 

5 ལས་གཡོགཔ་གསར་བསྐྤྲོའྩི་དཔྱ་བགོ། 1.700   1.700 1.000   1.000 

6 འབྲུག་གི་ཕྩི་ཁར་འགན་ཁུར་འཁྩི་བའྩི་ཞལ་
འཛོམས་ཚུ། 4.264   4.264 4.264   4.264 

7 ལོ་བསར་རྩིས་ཞྩིབ་ལས་འཆར་/འཆར་གཞྩི་
བརམ་ནི།   0.614 0.614   0.614 0.614 

8  རྩིས་ཞྩིབ་པའྩི་ཁད་ལཱ་གོང་འཕེལ།   9.405 9.405   7.110 7.110 

9 གྤྲོ་བུར་ཕྩིར་འཐོན་ཨས་ཁུག་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   1.000 1.000   1.000 1.000 

10 རྤྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལས་དོན།   0.150 0.150   0.100 0.100 

11 རེད་འྤྲོག་ཚུ་ནང་རྩིས་ཞྩིབ་དྲན་གསལ་དང་
བསྐུལ་བསགས། 2.065   2.065 2.065   2.065 

12 རྩིས་ཞྩིབ་ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་ཕྩི་ཁར་སྤྲོད་ནི།   2.000 2.000   2.000 2.000 

13 
རྒྱ་གར་གྩི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་
དང་ ནོར་ཝེ་གི་རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་ཀྩི་བལྟ་
སྐྤྲོར་ནང་བསྤྲོད། 

  2.290 2.290 2.000   2.000 

14 བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འཕྲུལ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་བསར་
གསོ་དང་ལས་ཆས་ཚུ།   1.455 1.455   1.455 1.455 

15 རྩི་རང་ལུ་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་དང་སྤྲོབ་ཚོགས་
ཁང་ཚན་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   56.600 56.600   56.600 56.600 

16 རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩི་ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་
འཕེལ་ལུ་ ཨསི་ཊྩི་ཡའྩི་རྒྱབ་སྤྲོར།   7.960 7.960   7.960 7.960 

17 རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩི་ལས་ཁང་གོང་འཕེལ་
ལུ་ འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་གི་རྒྱབ་སྐཡོར།   6.980 6.980   6.980 6.980 

18 མཐའ་འཁོར་དང་འབེལ་བའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཙན་
ཐབས།   3.452 3.452   3.452 3.452 

19 བསམ་ལྗྤྲོངས་ལུ་ ཆབ་གསང་གཅིག་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།   0.300 0.300   0.300 0.300 

20 བསམ་ལྗྤྲོངས་ལུ་མཛོད་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   0.400 0.400   0.400 0.400 

21 ཕུན་གྩིང་ལུ་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   1.200 1.200       

    173.811 96.911 270.722 169.317 88.221 257.538 

༡༩༢
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རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

 
ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་
སྤྲོང་། 

གསར་
སྒྲུབ། 

  རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་
སྒྲུབ། 

1 གཞྩི་བཙུགས་ཟད་འགྤྲོ། 52.088 0.375 52.463 51.357   51.357 
2 གོང་འཕེལ་མཉམ་རྤྲོགས་ཚུ་དང་འགོ་འདེྲན་

ཞལ་འཛོམས། 
0.100   0.100 0.100   0.100 

4 མྩི་སྤྲོབས་ཞལ་འཛོམས། 1.392   1.392 1.392   1.392 
5 མུ་ཏིག་ཐང་འྤྲོག་མ་ལུ་ཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

ཀྩི་བར་སྐབས་ཡིག་ཚང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན། 
  4.000 4.000  -   -   -  

6 ཞྩི་གོཡོག་ཁད་རྩིག་ལྡནམ་བཟྤྲོ་ནི།   160.550 160.550   94.550 94.550 
7 ནེ་རུ་དབང་ཕྱུག་སྤྲོབ་གཉེར་གྤྲོགས་རམ།   20.510 20.510   20.510 20.510 
8 མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རྩིམ་གཞན་ཚུ་ནང་

ཟད་འགྤྲོ་མཉམ་རུབ། 
  20.000 20.000   20.000 20.000 

9 ན་གཞྤྲོན་ཁད་རྩིག་ལྡན་པའྩི་འགོ་ཁྩིད་ལས་
རྩིམ། 

  8.640 8.640   8.640 8.640 

10 པི་ཨེཆ་ཌི་ལས་རྩིམ་(དཔལ་འབྤྲོར་རྩིག་པ་)   5.966 5.966   5.000 5.000 
11 མ་འྤྲོངས་འགོ་ཁྩིད་ལས་རྩིམ།   9.600 9.600   9.600 9.600 
12 བཀོད་སྩིག་ཅན་གྩི་བསམ་མནོ།   6.000 6.000   2.500 2.500 
13 མཁའ་དབྩིངས་བཟྤྲོ་རྩིག་ནང་ མཱསི་ཊརསི།   7.200 7.200   7.200 7.200 
14 ཞྩི་གཡོག་ལས་སེ་ཚུ་གི་ རྒྱབ་སྣྤྲོན་ཡོད་པའྩི་ 

ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་དང་བལྟ་
རྟྤྲོག། 

0.165   0.165 0.165   0.165 

15 ཞྩི་གཡོག་རྟགས་མ།   4.750 4.750   4.750 4.750 
16 ཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་གནས་སངས་སྙན་ཞུ་ 

དཔེ་བསྐྲུན་དཔར་བསྐྲུན།  
0.125   0.125 0.125  0.125 

17  འབྲུག་ཞྩི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། 19.258   19.258 15.601   15.601 
18 ཨེས་ཨེམ་ཨེས་ མཐུན་རེན་མངགས་ནི་དང་ 

ཡུ་ཊི་ཨེམ་ཆོག་ཐམ། 
  0.430 0.430   0.430 0.430 

19 ཞྩི་གཡོག་བརྡ་དོན་རྩིམ་ལུགས་ཡར་དྲག། 0.290 2.500 2.790 0.150 2.000 2.150 
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4 ལས་སེ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་བཟྤྲོ་བཏོན། 1.001   1.001 0.800   0.800 

5 ལས་གཡོགཔ་གསར་བསྐྤྲོའྩི་དཔྱ་བགོ། 1.700   1.700 1.000   1.000 

6 འབྲུག་གི་ཕྩི་ཁར་འགན་ཁུར་འཁྩི་བའྩི་ཞལ་
འཛོམས་ཚུ། 4.264   4.264 4.264   4.264 

7 ལོ་བསར་རྩིས་ཞྩིབ་ལས་འཆར་/འཆར་གཞྩི་
བརམ་ནི།   0.614 0.614   0.614 0.614 

8  རྩིས་ཞྩིབ་པའྩི་ཁད་ལཱ་གོང་འཕེལ།   9.405 9.405   7.110 7.110 

9 གྤྲོ་བུར་ཕྩིར་འཐོན་ཨས་ཁུག་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   1.000 1.000   1.000 1.000 

10 རྤྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལས་དོན།   0.150 0.150   0.100 0.100 

11 རེད་འྤྲོག་ཚུ་ནང་རྩིས་ཞྩིབ་དྲན་གསལ་དང་
བསྐུལ་བསགས། 2.065   2.065 2.065   2.065 

12 རྩིས་ཞྩིབ་ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་ཕྩི་ཁར་སྤྲོད་ནི།   2.000 2.000   2.000 2.000 

13 
རྒྱ་གར་གྩི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་
དང་ ནོར་ཝེ་གི་རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁབ་ཀྩི་བལྟ་
སྐྤྲོར་ནང་བསྤྲོད། 

  2.290 2.290 2.000   2.000 

14 བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འཕྲུལ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་བསར་
གསོ་དང་ལས་ཆས་ཚུ།   1.455 1.455   1.455 1.455 

15 རྩི་རང་ལུ་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་དང་སྤྲོབ་ཚོགས་
ཁང་ཚན་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   56.600 56.600   56.600 56.600 

16 རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩི་ལྤྲོགས་གྲུབ་གོང་
འཕེལ་ལུ་ ཨསི་ཊྩི་ཡའྩི་རྒྱབ་སྤྲོར།   7.960 7.960   7.960 7.960 

17 རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩི་ལས་ཁང་གོང་འཕེལ་
ལུ་ འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་གི་རྒྱབ་སྐཡོར།   6.980 6.980   6.980 6.980 

18 མཐའ་འཁོར་དང་འབེལ་བའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཙན་
ཐབས།   3.452 3.452   3.452 3.452 

19 བསམ་ལྗྤྲོངས་ལུ་ ཆབ་གསང་གཅིག་བཟྤྲོ་
བསྐྲུན།   0.300 0.300   0.300 0.300 

20 བསམ་ལྗྤྲོངས་ལུ་མཛོད་ཁང་བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   0.400 0.400   0.400 0.400 

21 ཕུན་གྩིང་ལུ་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་
བཟྤྲོ་བསྐྲུན།   1.200 1.200       

    173.811 96.911 270.722 169.317 88.221 257.538 
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ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་
སྤྲོང་། 

གསར་
སྒྲུབ། 

  རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་
སྒྲུབ། 

20 རྩི་སོའྩི་ཡིག་དེབ་ཨང་འཛིན་ཐོག་ལུ་མཛོག་
བཞག། 

  1.800 1.800   1.800 1.800 

21 རྤྲོང་ཁག་༢ ནང་མྩི་སྤྲོབས་རྩིས་ཞྩིབ་ལག་
ལེན། 

0.215   0.215 0.126   0.126 

22 ལྷན་ཁག་༢ ནང་ ཐབས་བྱུས་རྩིས་ཞྩིབ་གོ་
བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ལག་ལེན། 

0.135   0.135 0.135   0.135 

23 བཀོད་ཁབ་གྤྲོས་བསྟུན་ལག་ལེན།   1.252 1.252   1.000 1.000 
24 འབྲུག་བཀོད་ཁབ་ལས་དོན་སྤྲོང་བརྡར།   3.500 3.500   3.500 3.500 
25 ཕྩིའྩི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཀོད་ཁབ་སྤྲོང་བརྡར།   10.664 10.664   3.199 3.199 
26 ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཁྩིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་

བསར་ཞྩིབ། 
  2.500 2.500   2.000 2.000 

27 རྤྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལས་དོན།   0.100 0.100   0.100 0.100 
28 ཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས། 0.406   0.406 0.201   0.201 
29 ཁ་བཀོད་སབ་སྤྲོན་ལས་དོན་སྤྲོད་ནི། 0.024 0.160 0.184 0.024 0.160 0.184 
30 ཞྩི་གཡོག་དགོས་ཞུ་རན་མྩི་ལུ་ དགོངས་ཞུའྩི་

འཆར་གཞྩི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི། 
1.596   1.596 0.800   0.800 

31 ལས་སེ་ཚུ་ནང་ འཕལ་བྱུང་ལས་གཡོག་པའྩི་
སྩིག་བཀོད་བསར་ཞྩིབ། 

0.669   0.669 0.500   0.500 

32 ཞྩི་གཡོག་རྩིམ་ལུགས་བསར་ཞྩིབ་དང་ལེགས་
བསྒྱུར་དོན་ལུ་ ཁད་རྩིག་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་
འཛོམས། 

  0.130 0.130   0.130 0.130 

33 རྒྱལ་སྩི་ཁས་བངས་པའྩི་ལས་རྩིམ། 0.294   0.294 0.294   0.294 
34 ལྷན་ཁག་དང་ལས་སེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 

འཆར་གཞྩི་༡༢ པའྩི་ལས་གཡོགཔ་བཙུག་
དོན་བསར་ཞྩིབ། 

  0.500 0.500   0.500 0.500 

35 སྤྲོབ་སྤྲོན་ཐོན་ཁུངས་ལྟེ་བ་/རྤྲོང་ཁག་/ལྷན་
ཁག་དང་ ལས་སེ་ཚུ་ནང་ ལས་ཁང་
འཚམས་འཛིན་ལག་ལེན་དང་ ངོ་རང་ལག་
ལེན་འཆར་གཞྩི།  

  2.400 2.400   2.400 2.400 
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ཨང 

 
ལས་དནོ། 

གྤྲོས་འཆར། རྒྱབ་སྣྤྲོན། 
རྒྱུན་
སྤྲོང་། 

གསར་
སྒྲུབ། 

  རྒྱུན་སྤྲོང་། གསར་
སྒྲུབ། 

   བསྤྲོམས། 76.757 273.527 350.284 70.970 189.969 260.939 
 

ཟུར་དབེ་ ༥ པ་: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྩི་ ཟད་འགྤྲོའྩི་ དཔལ་འབྤྲོར་དབ་ེ་རྩིམ། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 

ཨང་ རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ།  དངུལ་
བསྤྲོམས། 

1 དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས། 9,128.123 
2 ག་ཆ་གཞན། 832.955 
3 སྨན་བཅོས་ཁེ་ཕན་ – ནང་འཁོད། 10.428 
4 སྨན་བཅོས་ཁེ་ཕན་- ཕྩིའྩི་རྒྱབ་ཚུ་ནང་། 366.907 
5 དམྩིགས་བསལ་གྩི་འཐུས།  86.222 
6 དམྩིགས་བསལ་གྩི་འཐུས་ - སྩིད་སྡུག་/དགོངས་ཞུ་འབད་མྩི་ཚུ། 5.811 
7 ཟླ་རྩིམ་གཆ། 594.366 
8 འགྤྲོ་འགྲུལ་ – ནང་འཁོད། 1,718.781 
9 འགྤྲོ་འགྲུལ་ - རྒྱལ་ཁབ་ཕྩི་ཁར། 252.093 
10 ཉེར་སྤྲོད་ -བརྒྱུད་འཕྩིན་ ལགས་འཕྩིན་ དཔར་འཕྩིན་ གྤྲོག་འཕྩིན་ ཡོངས་འབེལ། 280.951 
11 ཉེར་སྤྲོད་ -ལགས་འཕྩིན་ རླུང་འཕྩིན་ བརྒྱུད་སེལ་ གེམས་སེལ། 35.859 
12 ཉེར་སྤྲོད་ - གྤྲོག་མེ་ འཐུང་ཆུ་ བཙོག་ཡུར། 216.416 
13 ཉེར་སྤྲོད་ - ཐབ་ཤིང་། 57.045 
14 རྒྱུ་དངོས་གར་སྤྲོད་ - སྩིང་ཁྩིམ། 203.688 
15 རྒྱུ་དངོས་གར་སྤྲོད་ - སྣུམ་འཁོར། 11.637 
16 རྒྱུ་དངོས་གར་སྤྲོད་ - གཞན། 0.050 
17 རྒྱུ་དངོས་གར་སྤྲོད་ - ནང་ཆས་ ལག་ཆས་ ས་ཆ། 3.761 
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ཨང་ རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ།  དངུལ་
བསྤྲོམས། 

18 རྒྱུ་དངོས་བཀྲམ་སེལ་ - ཡིག་ཚང་མཁོ་སྤྲོད་ དཔར་བསྐྲུན་ དཔེ་བསྐྲུན། 299.834 
19 རྒྱུ་དངོས་བཀྲམ་སེལ་ - སྨན་རས་དང་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་རྤྲོགས་ཆས། 576.861 
20 རྒྱུ་དངོས་བཀྲམ་སེལ་ - རས་ལུད་ རས་སྤྲོར་ ལུད་ སྨན་ཁབ། 19.789 
21 རྒྱུ་དངོས་བཀྲམ་སེལ་ - སོན་དང་ལང་སོན། 44.237 
22 རྒྱུ་དངོས་བཀྲམ་སེལ་ - སྤྲོ་ནོར་ར་ཆག། 98.244 
23 རྒྱུ་དངོས་བཀྲམ་སེལ་ - སྩིག་བགོ་ རྒྱ་སེད་ལག་ཆས་ མལ་ཆས། 126.681 
24 རྒྱུ་དངོས་བཀྲམ་སེལ་ - དཔེ་དེབ་ དཔེ་མཛོད་ཀྩི་དེབ་ བྩིས་ཆས་ རེད་ཆས། 205.789 
25 རྒྱུ་དངོས་བཀྲམ་སེལ་ - ནད་པའྩི་ཟས་བཅུད། 35.330 
26 རྒྱུ་དངོས་བཀྲམ་སེལ་ - ཟས་བཅུད། 127.118 
27 རྒྱུ་དངོས་རྒྱུན་སྤྲོང་ - སྩིང་ཁྩིམ། 149.781 
28 རྒྱུ་དངོས་རྒྱུན་སྤྲོང་ - སྣུམ་འཁོར། 303.827 
29 རྒྱུ་དངོས་རྒྱུན་སྤྲོང་ - འཁོར་ལམ། 315.759 
30 རྒྱུ་དངསོ་རྒྱུན་སྤྲོང་ - ཟམ། 8.258 
31 རྒྱུ་དངོས་རྒྱུན་སྤྲོང་ - ལག་ཆས། 140.803 
32 རྒྱུ་དངོས་རྒྱུན་སྤྲོང་ - སྔྤྲོ་ཤིང་འཛུགས་སྤྲོང་། 40.554 
33 རྒྱུ་དངོས་རྒྱུན་སྤྲོང་ - ཀམ་པིའུ་ཊར། 35.407 
34 རྒྱུ་དངོས་རྒྱུན་སྤྲོང་ - འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སེལ་ བཙོག་ཡུར་ རེད་ཐང་། 8.473 
35 ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་ - ཚོང་བསགས། 47.357 
36 ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་ - ཁལ་དང་ཅ་ཁལ་ སྤྲོད་ཁལ་ ལག་ལེན་ག་ཡོན་ དངུལ་ཁང་ག་

ཡོན། 
57.351 

37 ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་. - སེལ་འདྲེན། 107.880 
38 ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་ - ནུས་ཤུགས་/བརྒྱུད་སེལ་ག་ཡོན། 1.183 
39 ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་ - བཟྤྲོ་བཏོན་ཅ་ཆས་/བཟྤྲོ་བཏོན། 11.210 
40 ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་ - ནང་འཁོད་ཞལ་འཛོམས་དང་དུས་སྤྲོན། 590.067 
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ཨང་ རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ།  དངུལ་
བསྤྲོམས། 

41 ལག་ལེན་ཟད་འགྤྲོ་ - ས་འཇལ་/མྩི་རྩིས། 58.182 
42 མགྤྲོན་སྤྲོང་དང་སྤྲོད་སྤྲོན། 62.411 
43 རྒྱུན་སྤྲོང་གནང་སྩིན་ - ངོ་རང་/ཁེ་མྩིན་ལས་ཚོགས། 5,716.730 
44 རྒྱུན་སྤྲོང་གནང་སྩིན་ - སྲུང་སྤྲོབ། 369.038 
45 རྒྱུན་སྤྲོང་གནང་སྩིན་ - གྤྲོང་གཡུས་ཚེ་སྤྲོག་ཉེན་བཅོལ། 33.128 
46 རྒྱུན་སྤྲོང་གནང་སྩིན་ - དངུལ་འབེལ་ལས་ཁང་། 52.670 
47 རྒྱུན་སྤྲོང་གནང་སྩིན་ - དངུལ་འབེལ་མེན་པའྩི་ལས་ཁང་། 230.455 
48 རྒྱལ་སྩི་ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འཐུས། 96.922 
49 ཞལ་འདེབས་ - འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ། 710.195 
50 དགོངས་ཞུའྩི་ཁེ་ཕན། 215.437 
51 སྩིར་ཏབང་ཟུར་བཞག། 1,778.806 
52 སེད་ཀྩི་སྤྲོད་ཆ་ - ནང་འཁོད། 255.031 
53 སེད་ཀྩི་སྤྲོད་ཆ་ - ཕྩིའྩི། 1,833.780 
 རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས། 28,569.671 

 གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ།   
1 སྒུལ་མེད་རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་ - ས་ཆ། 0.500 
2 སྤྲོང་བརྡར་ - མྩི་སྤྲོབས་གོང་འཕེལ། 828.180 
3 སྤྲོང་བརྡར་ - གཞན། 1,616.321 
4 སྩིག་བཀོད་ཟད་འགྤྲོ་ - སྩིང་ཁྩིམ། 7,721.968 
5 སྩིག་བཀོད་ཟད་འགྤྲོ་ - འཁོར་ལམ་ (ཟུར་རྩིག་དང་བཙོག་ཡུར་སྦྲགས་) 6,827.678 
6 སྩིག་བཀོད་ཟད་འགྤྲོ་ - ཟམ། 764.658 
7 སྩིག་བཀོད་ཟད་འགྤྲོ་ - ཞྩིང་ཆུའྩི་ཡུར་བ། 338.865 
8 སྩིག་བཀོད་ཟད་འགྤྲོ་ - བཙོག་ཡུར་རྩིམ་ལུགས། 40.144 
9 སྩིག་བཀོད་ཟད་འགྤྲོ་ - འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སེལ་དང་གཙང་སྦྲ། 1,264.805 
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ཨང་ རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ།  དངུལ་
བསྤྲོམས། 

10 སྩིག་བཀོད་ཟད་འགྤྲོ་ - སྔྤྲོ་ཤིང་འཛུགས་སྤྲོང་། 235.768 
11 སྩིག་བཀོད་ཟད་འགྤྲོ་ - གཞན། 1,268.590 
12 འཕྲུལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་ - འཁོར་ལམ། 1,156.536 
13 འཕྲུལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་- གྤྲོག་མེ་བཟྤྲོ་བཏོན། 58.250 
14 འཕྲུལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་- གྤྲོག་མེ་བརྒྱུད་སེལ་དང་བཀྲམ་སེལ། 44.453 
15 འཕྲུལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་- བརྒྱུད་འཕྩིན། 85.881 
16 འཕྲུལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་- སོ་ནམ་ལག་ཆ། 37.308 
17 འཕྲུལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་- སྤྲོ་ནོར། 124.620 
18 འཕྲུལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་- སྨན་ཁང་/བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་ལག་ཆ། 229.365 
19 འཕྲུལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་- སྩིར་བཏང་ལག་ཆས། 546.014 
20 སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ། 207.520 
21 ནང་ཆས། 150.596 
22 ཡིག་ཚང་ལག་ཆས། 113.544 
23 ཀམ་པིའུ་ཊར་དང་ཡན་ལག་ཅ་ཆས། 94.849 
24 ཁད་རྩིག་ལས་དོན། 865.759 
25 སྩིར་བཏང་ཟུར་བཞག། 2,069.000 
26 གསར་སྒྲུབ་གནང་སྩིན་ - ངོ་རང་/ཁེ་མྩིན་ལས་ཚོགས། 2,031.703 
27 གསར་སྒྲུབ་གནང་སྩིན་ - རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ། 1.500 
28 གསར་སྒྲུབ་གནང་སྩིན་ - དངུལ་འབེལ་ལས་ཁང་། 16.000 
29 གསར་སྒྲུབ་གནང་སྩིན་ - དངུལ་འབེལ་མེན་པའྩི་ལས་ཁང་། 117.675 
30 བགོ་བཤའ་མཁོ་སྒྲུབ། 487.989 

  གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས། 29,346.039 

  སྩིན་འགྲུལ་ཟད་འགྤྲོ།   
1 སྩིན་འགྲུལ་ - ཚངོ་ལས་ཁང་། 41.840 
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ཨང་ རྒྱུན་སྤྲོང་ཟད་འགྤྲོ།  དངུལ་
བསྤྲོམས། 

  སྩིན་འགྲུལ་ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས། 41.840 
  སྩིན་ཚབ་ཟད་འགྤྲོ།   

1 བུ་ལོན་ངོ་བོའྩི་སྩིན་ཚབ་ - ནང་འཁོད། 9.914 
2 བུ་ལོན་ངོ་བོའྩི་སྩིན་ཚབ་ - ཕྩིའྩི། 2,810.407 

  སྩིན་ཚབ་ཟད་འགྤྲོ་བསྤྲོམས། 2,820.321 
  འཆར་དངུལ་དཔྱ་བག་ོབསར་བཀདོ་བསྤྲོམས། 60,777.871 

 

ཟུར་དེབ་ ༦ པ་: གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་ལས་སེ་ཚུ་ནང་ ཐད་ཀར་དང་
ཐད་ཀར་མེན་པའྩི་བགོ་བཤའ། 

   ཐད་ཀར་གྩི་བག་ོབཤའ།  (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།) 

ཨང་ ལས་འཛནི། 
31/12/2016 ལུ་འཆང་བའྩི་བག་ོབཤའ། 

བག་ོབཤའ་
གངས། 

དངས་གངོ་། 
དངུལ་ཀྲ། 

བག་ོ
བཤའ
%  

ཟུར་
གསགོ། 

བག་ོ
བཤའ་
བསྤྲོམས། 

1 འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞྩིས་བཟུང་།  450,875,898 45,087.59 100% 5,998.54 51,086.13 

༡ བཟྤྲོ་བཏནོ།  
54.26 

   
2 བསན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ། 25,200 25.20 100% 1,118.94 1,144.1

4 
3 འབྲུག་སོ་ནམ་བཟྤྲོ་གྲྭ། 290,636 29.063 100% 150.77 179.83 

༢ ཚངོ་འབལེ།  176.544    
5 བཟའ་སྤྲོད་ལས་འཛིན། 15,000 15 100% 318.50 333.50 

6 ཁལ་ཡངས་ལས་འཛིན། 1,155,441 115.544 100% 11.66 127.21 

7 རྒྱན་ཤོག་ལས་སེ། 460,000 46 100% (0.75) 45.25 

༣ ཞབས་ཏགོ།  3574.19    
8 འབྲུག་གེམས། 235,952 23.5952 100% 130.88 154.47 
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9 འབྲུག་རྒྱང་བསགས་ལས་འཛིན། 1,308,351 130.835 100% 411.82 542.65 

10 རྒྱལ་འཛིན་ཧེ་ལ་ིཀོབ་ཀྲར་ལས་འཛིན། 6,000,000 600 100% 30.06 630.06 

11 སར་འབྱུང་གྤྲོག་མ་ེལས་འཛིན། 330,000 33.00 100% - 33.00 

12 སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆ་ལས་འཛིན། 333,000 33.30 100% (11.20) 22.10 

13 ཁྩིམ་བཟྤྲོ་གངོ་འཕེལ་ལས་འཛིན། 27,279,610 2,727.961 100% 61.085 2,789.05 

4 ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན། 255,000 25.5 51% 74.92 100.42 

༤ དངུལ་འབལེ་ལས་ཁང་།  
502.02 

   
14 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 487,024 487.02 96.00% 2,837.5

0 
3,324.5

2 
15 གྤྲོང་གཡུས་ཁེ་ལཱ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན། 150,000 15.00 100.00% 129.31 144.31 

  བསྤྲོམས། - 49,394.6115 
 

5,263.50 
 

 

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།    

ཨང་ ལས་འཛནི། 
31/12/2016 ལུ་ འཆང་བའྩི་བག་ོབཤའ། 

བག་ོབཤའ་
གངས། 

གནས་
གངོ་། 

དངུལ་ཀྲ། 

བག་ོ
བཤའ་
%  

ཟུར་
གསགོ། 

བག་ོ
བཤའ་
བསྤྲོམས། 

༡ བཟྤྲོ་བཏནོ།  
6,942.98 

   
1 དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་འབད་འཨིན། 1,521,160 152.11 44.74% 378.92 531.03 
2 འབྲུག་སབ་ལེབ་ཐོན་སེད་ལས་སེ། 6,683,660 66.83 47.74% 71.84 138.67 
3 འབྲུག་བསེ་ལགས་ལས་སེ། 385,950 38.59 25.73% 185.76 224.35 
4 རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སདེ་གོང་འཕེལ། 450,000 45 100% 559.78 604.78 
5 གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན། 63,739,479 6,373.95 100% (2,184.90) 4,189.05 
6 གདུང་བསམ་པོ་ལ་ིམརསི། 4,218,898 42.190 51% (48.76) (6.57) 
7 འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞྩིས་བཟུང་།  150,000 15 30% (16.85) (1.85) 
8 རྒྱལ་ཡོངས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན། 1,359,900 135.99 100% (15.27) 120.72 
9 ཤིང་བཟྤྲོ་ལྟ་ེབ། 733,177 73.32 100% 48.39 121.71 
  ནུས་ཤུགས།  

38,937.99 
   

10 སར་འབྱུང་གྤྲོག་མ་ེལས་འཛིན། 30,712,866 30,712.87 100% 13,707.34 44,420.2
1 



201 
 

11 འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛནི།  8,225,118 8,225.118 100.00% 5,703.44 13,928.56 

༢ ཚངོ་འབལེ།  91.76   91.76 
12 འབྲུག་ཚོང་འབེལ་ལས་འཛིན། 917,605 91.8 51.00% 116.73 208.53 
༣ ཞབས་ཏགོ།  

4,093.32 
   

13 འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན། 22,252,111 2,225.21 100.00% 325.74 2,550.95 
14 འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྩིན། 854,082 854.082 100.00% 3,228.76 4,082.85 

15 ཐིམ་ཕུག་འཕྲུལ་རྩིག་གྩིང་ག། 1,883,845 188.38 100.00
% (6.00) 182.38 

16 བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གངོ་འཕེལ་ལས་འཛིན། 8,256,430 825.64 100.00
% 0.61 826.25 

༤ དངུལ་འབལེ་ལས་ཁང་།  3,279.20 
  

3,279.20 

17 འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་། 40,819,960 408.20 12.40% 435.04 843.24 
18 འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་། 24,000,000 2,400.00 80.00% 2,024.06 4,424.06 

19 འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཉནེ་བཅོལ་ལས་འཛིན།  47,097,500 471 39.25% 823.33 1,294.33 

  བསྤྲོམས། - 53,345.24 
 25,337.96 
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ཟུར་དབེ་ ༧ པ་: གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་ག་ི འྤྲོང་འབབ་དང་ཁ་ེའབབ་འྤྲོས་ཚད།  

 (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།) 

ལས་འཛིན། ལ།ོ 
འྤྲོང་འབབ་
ཡོངས་
བསྤྲོམས། 

ལག་ལནེ་ཟད་
འགྤྲོ། 

ཁལ་མ་བཏབ་གངོ་
ག་ིཁ་ེའབབ། ཁེ་འབབ་ངེས་ཏགི། ཁེ་འབབ་

ཆ་ཚད། 

འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་
གཞྩིས་
བཟུང་། 

2013 4,756.16 218.088 4,538.07 3,176.42 7% 
2014 5,744.67 191.813 5,552.86 3,887.36 8% 
2015 6,291.27 112.746 6,178.53 4,322.76 9% 
2016 7,383.74 120.248 7,263.50 5,082.80 10% 

བཟྤྲོ་བཏོན།         
བསན་སྲུང་
ཕན་བདེ་ལས་
འགུལ། 

2013 926.706 687.841 208.591 142.823 15% 
2014 1,177.66 892.452 254.667 174.111 20% 
2015 1,319.97 962.581 357.389 250.172 21% 
2016 1,591.73 1180.807 410.925 274.428 24% 

འབྲུག་སོ་
ནམ་བཟྤྲོ་གྲྭ། 

2013 122.409 103.341 15.205 10.273 15% 
2014 144.814 121.639 17.885 12.028 16% 
2015 166.575 129.365 30.484 21.719 22% 
2016 191.00 144.805 47.109 33.158 18% 

འབྲུག་བསེ་
ལགས། 

2013 2,298.54 2,134.07 164.47 115.791 13% 
2014 2,025.09 1,739.33 285.755 189.347 19% 
2015 2,053.41 1,957.32 96.094 66.515 7% 
2016 1,892.07 1,888.98         3.09           2.05  0.2% 

དཔལ་ལྡན་རྩི་
ས། 

2013 1,937.54 1,516.08 421.458 272.039 25% 

2014 1,747.24 1,438.36 308.88 208.011 21% 
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2015 1,635.22 1,478.67 173.733 118.819 11% 

2016 1,803.78 1,539.38 264.399 183.300 15% 

གདུང་བསམ་
རྩི་ས། 

2014 1,598.43 2,728.20 -1,129.70 -1,129.70 -29% 

2015 2,600.83 3,655.16 -1,054.30 -1,054.30 -22% 

2016 3,387.22 4,142.41 -755.18 -538.81 -13% 

འབྲུག་པོ་ལི་
མརསི། 

2013 81.451 93.264 -24.9 -24.9 -38% 

2014 105.348 133.428 -28 -28.1 -76% 

2015 145.991 151.527 -5.5 5.536 18% 

2016            
160.02  

             
179.84  

              
(19.82) 

               
(20.02) -18% 

འབྲུག་སབ་
ལེབ། 

2013 331.172 287.83 55.894 45.71 15% 
2014 329.935 321.044 8.89 6.223 2% 
2015 340.724 330.113 10.61 7.502 3% 

2016            
333.10  

             
322.07  

                
11.04  

                   
7.57  3% 

རང་བཞྩིན་
སར་འབྱུང་
ཐོན་སེད་གོང་
འཕེལ། 

2013 409.08 366.228 42.852 30.833 5% 
2014 396.6 387.224 9.376 7.077 1% 
2015 428.382 401.18 27.202 18.533 3% 
2016 431.680 394.873 36.807 20.522 3% 

ཤིང་བཟྤྲོ་ལྟེ་
བ། 

2013 72.131 63.072 7.171 4.213 4.05% 

2014 80.412 70.868 9.544 6.095 6% 
2015 79.355 73.385 5.969 4.357 4% 
2016      87.98       78.83          9.15           6.50  5% 

ཀུའྤྲོ་ཕུ་ཀུ། 2015 0.586 26.648 -26 -26 -52% 
2016 2.67 32.77 -30.10 -30.10 -60% 

ས་གཏེར་ 2015 0.28 11.63 (11.35) (11.39) -33% 
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ལས་འཛིན། 2016 63.699 66.929 (3.23) (3.99) -3.3% 
ནུས་ཤུགས།         

སར་འབྱུང་
གྤྲོག་མེ། 

2013 13,051.66 5,533.95 7,526.47 5,254.19 13% 
2014 13,905.77 6,686.26 7,219.51 5,031.38 12% 
2015 14,258.09 6,855.54 7,402.55 5,150.95 12% 
2016 14,624.05 6,665.28 7,958.77 5,548.17 12% 

འབྲུག་གྤྲོག་
མེ། 

2013 6,420.29 5,047.84 1,372.46 963.274 8% 
2014 7,275.06 5,681.97 1,593.09 1,002.97 8% 
2015 9,769.65 7,798.03 1,971.62 1,380.74 10% 
2016 11,757.02 9,546.49 2,210.53 1,547.98 11% 

ཞབས་ཏགོ།         

འབྲུག་གེམས། 

2013 125.526 103.415 21.72 15.741 11% 
2014 115.398 109.596 8.316 4.419 3% 
2015 131.177 124.605 6.572 4.639 3% 
2016 152.264 141.833 10.430 7.108 5% 

འབྲུག་བརྒྱུད་
འཕྩིན། 

2013 2,328.43 1,654.64 675.25 420.969 13% 
2014 2,401.47 1,701.63 697.033 474.744 13% 
2015 2,717.14 1,967.66 748.692 516.004 14% 
2016 3,067.83 1,789.21 1278.621 862.704 21% 

འབྲུག་མཁའ་
འགྲུལ། 

2013 2,985.46 2,889.24 217.3 124.89 5% 
2014 2,895.64 3,040.41 -102.8 -135.9 -5% 
2015 2,697.75 2,745.46 -21.5 -21.5 -1% 
2016 3,056.13 2,947.49      108.64         99.02  4% 

བཟྤྲོ་བསྐྲུན་
གོང་འཕེལ། 

2013 526.192 523.4 2.792 1.954 0% 
2014 402.535 401.785 0.749 -1.9 -0.43% 

2015 475.391 435.05 40.341 28.238 6.24% 
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2016 495.157 523.197 -28.04 -28.04 -3.39% 

རྒྱུ་ནོར་
གཞྩིས་བཟུང་ 
ཨིན་ཕྲཱ། 

2013 27.489 16.93 10.559 7.359 3.50% 
2014 84.089 78.981 5.107 3.289 2% 
2015 11.407 21.977 -10.5 -7.3 -4% 
2016 17.953 19.35 -1.396 -1.243 -1% 

ཐིམ་ཕུག་
འཕྲུལ་རྩིག་
གྩིང་ག། 

2013 5.035 29.582 -24.5 -24.5 -73.00% 

2014 13.004 19.748 11.257 11.257 7% 
2015 16.257 14.504 13.345 13.345 8% 
2016 32.317 27.282 5.035 13.441 7% 

འབྲུག་རྒྱང་
བསགས། 

2013 291.219 293.4 -2.9 -2.9 0% 
2014 290.008 293.28 -3.4 -3.4 -1% 
2015 307.005 347.353 -40.6 -40.6 0% 
2016 298.418 299.265 -0.925 -0.925 -0.2% 

ཀུན་གསལ། 

2013 184.316 177.435 6.214 6.024 4% 
2014 199.939 172.804 25.686 17.926 11% 
2015 228.198 189.552 38.583 27.129 15% 
2016 214.778 177.418 37.313 25.356 13% 

ཧེ་ལི་ཀོབ་ཀྲར་
ལས་འཛིན། 

2015 11.55 12.49 -0.93 -0.93 0% 
2016 135.119 88.797 46.32 30.996 5% 

ཁྩིམ་བཟྤྲོ་གོང་
འཕེལ། 

2013 74.325 61.614 12.711 12.711 0.50% 
2014 106.387 99.864 6.524 5.374 0% 
2015 130.715 123.983 6.731 5.616 0% 
2016 136.475 106.724 29.75 17.052 0.6% 

སོ་ནམ་
འཕྲུལ་ཆ། 2016 6.79  17.98  -11 -11.20 -

46.4% 
དངུལ་འབལེ་ཞབས་ཏགོ།         
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འབྲུག་གི་
དངུལ་ཁང་། 

2013 2,176.40 1,219.13 957.268 673.218 19% 
2014 2,430.41 1,405.58 1,180.67 750.334 17% 
2015 2,673.41 1,582.82 1,136.56 827.571 17% 
2016 3,013.98 1,823.50 1,340.80 934.071 17% 

གོང་འཕལེ་
དངུལ་ཁང་། 

2013 1,021.27 742.004 279.268 279.268 13% 
2014 1,374.53 432.567 281.96 284.04 12% 
2015 1,831.62 1,439.09 392.529 392.529 13% 
2016 2,203.71 1,906.10 297.600 297.600 9% 

རྒྱལ་ཡོངས་
དངུལ་ཁང་། 

2013 2,216.91 1,305.52 704.734 482.733 8% 
2014 2,344.24 1,287.40 1,056.84 742.708 11% 
2015 2,648.62 1,362.00 1,286.62 785.88 11% 
2016 2,996.11 1,984.05 1,012.06 702.498 10% 

ཉེན་བཅོལ་
ལས་འཛིན། 

2013 562.167 40.51 521.657 365.16 21% 
2014 2,894.23 2,323.35 570.881 401.784 14% 
2015 3,727.30 3,009.34 731.337 510.647 17% 
2016 4,652.29 3,898.39 753.899 472.688 14% 

གྤྲོང་གཡུས་
ཁེ་ལཱ་གོང་
འཕེལ། 

2,016 2.236 7.04 -4.806 -4.81 -3% 

ཚངོ་འབལེ།         

འབྲུག་བཟའ་
སྤྲོད། 

2013 955.518 903.214 52.432 36.306 10% 
2014 996.156 990.946 5.209 3.974 1% 
2015 1,054.43 1,050.83 3.591 1.11 0% 
2016 1,151.26 1,147.06 4.201 2.211 0.7% 

འབྲུག་ཚོང་
འབེལ། 

2013 550.679 541.773 8.906 4.592 2% 
2014 716.186 704.909 11.277 7.969 3% 
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2015 2,298.04 2,195.37 102.675 71.821 20.0% 
2016 2,613.52 2,495.53 117.99 81.70 20.0% 

ཁལ་ཡངས་
ལས་འཛིན། 2016 69.89 52.67 16.66 11.66 9% 

རྒྱན་ཤོག། 2016 25.12 25.90 -0.78 -0.75 -2% 
 

ཟུར་དབེ་ ༨ པ་: གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་དང་ ད་ེཚུ་དང་འབལེ་བའྩི་ལས་ས་ེཚུ་ག་ི བདགོ་གཏད་དང་ཕགོ་ལམ་ 
གནས་གངོ་ངསེ་ཏགི་བཅས་ཀྩི་བཅུད་བསྡུས། 

ཨང་ ལས་འཛནི། ལ་ོ བདགོ་གཏད་
བསྤྲོམས། ཕགོ་ལམ་བསྤྲོམས། གནས་གངོ་ངསེ་ཏགི། 

1 འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞྩིས་བཟུང་། 2015 52,426.97 2,660.74 49,766.23 
2016 52,793.59 1,693.63 51,099.95 

2 བསན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་
འགུལ། 

2015 1,912.74 732.74 1,180.00 
2016 2,056.95 912.81 1,144.14 

3 སོ་ནམ་བཟྤྲོ་གྲྭ་ལས་འཛིན། 2015 114.90 18.31 96.58 
2016 206.89 27.06 179.83 

4 སར་འབྱུང་གྤྲོག་མ་ེལས་
འཛིན། 

2015 55,590.88 12,713.32 42,877.56 
2016 55,311.23 10,891.02 44,420.21 

5 བསེ་ལགས་ལས་སེ། 2015 1,559.59 616.67 942.93 
2016 1,440.65 568.68 871.97 

6 དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན། 2015 1,363.00 240.37 1,122.63 
2016 1,405.37 218.44 1,186.93 

7 གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་
འཛིན། 

2015 11,751.32 7,023.46 4,727.86 
2016 11,726.66 7,537.62 4,189.05 

8 འབྲུག་པོ་ལི་མརསི། 2015 216.73 185.39 31.33 
2016 163.71 176.59 -12.88 

9 འབྲུག་སབ་ལེབ་ལས་སེ། 2015 313.70 25.92 287.79 
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2016 319.23 28.75 290.48 

10 རང་བཞྩིན་ཐནོ་སེད་གོང་
འཕེལ། 

2015 696.11 112.97 583.14 
2016 701.74 96.96 604.78 

11 ཤིང་བཟྤྲོ་ལྟ་ེབ། 2015 138.99 23.85 115.14 
2016 146.12 24.41 121.71 

12 འབྲུག་གེམས། 2015 282.21 134.51 147.70 
2016 375.33 220.85 154.48 

13 འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྩིན། 2015 4,769.02 1,054.33 3,714.69 
2016 5,036.19 953.34 4,082.85 

14 བཟྤྲོ་བསྐྲུན་གངོ་འཕེལ་ལས་
འཛིན། 

2015 823.94 371.17 452.77 
2016 1,260.00 433.75 826.25 

15 རྒྱུ་ནོར་གཞྩིས་བཟུང་ ཨིན་
ཕྲཱ། 

2015 290.63 85.13 205.50 
2016 247.98 43.72 204.26 

16 ཐིམ་ཕུག་འཕྲུལ་རྩིག་གྩིང་ག། 2015 306.94 138.00 168.94 
2016 317.76 135.38 182.38 

17 ཁྩིམ་བཟྤྲོ་གངོ་འཕེལ་ལས་
འཛིན། 

2015 3,062.80 299.55 2,763.24 
2016 3,117.11 328.06 2,789.05 

18 འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་། 2015 39,138.32 34,380.03 4,758.29 
2016 44,799.60 39,269.52 5,530.08 

19 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་། 

2015 19,072.60 16,008.83 3,063.77 
2016 22,649.24 19,304.42 3,344.82 

20 འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་
ཁང་། 

2015 30,929.45 23,560.54 7,368.91 
2016 35,485.93 28,685.57 6,800.36 

21 འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅལོ་ལས་
འཛིན། 

2015 15,204.75 12,136.14 3,068.61 
2016 19,418.02 16,120.36 3,297.66 

22 འབྲུག་རྒྱང་བསགས། 2015 697.59 90.43 607.16 
2016 636.32 93.67 542.65 

23 ཀུན་གསལ། 2015 261.49 81.70 179.80 
2016 290.82 71.15 219.67 
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24 འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ། 2015 5,616.38 3,165.83 2,450.55 
2016 5,620.46 3,069.51 2,550.95 

25 ཧེ་ལི་ཀོབ་ཀྲར་ལས་འཛིན། 2015 315.62 1.99 313.64 
2016 670.53 40.47 630.06 

26 འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛནི། 2015 25,185.46 11,467.89 13,717.57 
2016 27,963.65 14,035.09 13,928.56 

27 འབྲུག་བཟའ་སྤྲོད་ལས་འཛིན། 2015 493.82 163.51 330.31 
2016 610.19 276.69 333.50 

28 ཀུ་འྤྲོ་ཕུ་ཀུ། 2015 97.45 73.51 23.94 
2016 89.25 95.42 -6.17 

29 འབྲུག་ཚོང་འབེལ་ལས་འཛིན། 2015 693.40 339.23 354.18 
2016 1,018.13 609.26 408.88 

30 ས་གཏེར་ལས་འཛིན། 2015 37.16 2.93 34.23 
2016 150.10 28.58 121.52 

31 སོ་ནམ་ལག་ཆས་ལས་འཛིན། 2015 0.00 0.00 0.00 
2016 28.89 4.77 24.13 

32 ཁལ་ཡངས་ལས་འཛིན། 2015 0.00 0.00 0.00 
2016 137.45 10.24 127.21 

33 གྤྲོང་གཡུས་ཁེ་ལཱ་གོང་འཕེལ། 2015 0.00 0.00 0.00 
2016 146.39 2.08 144.31 

34 འབྲུག་རྒྱན་ཤོག།  2015 0.00 0.00 0.00 
2016 51.53 6.28 45.25 

 

ཟུར་དབེ་ ༥.༤ པ་: གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ དུས་རྩིང་སྩིན་འགྲུལ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
ཨང་ ཚངོ་ལས་ཁང་། བག་ོབཤའ་ ༢༠༡༥ ལུ་བུ་ ༢༠༡༥ ལུ་བག་ོ ༢༠༡༦ ལུ་བུ་ ༢༠༡༦ ལུ་

༢༠༩
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བསྤྲོམས།  ལོན། བཤའ། ལོན། བག་ོབཤའ། 

1 སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ། 100% 7,770 7,770 5,426.28 5,426.28 

2 འབྲུག་གྤྲོག་མེ། 100% 5,953 5,953.12 5,895.66 5,895.66 

3 བསེ་ལགས། 40.17% 17 7 176 71 

4 གདུང་བསམ་རྩི་ས་ 80.00% 5,495.12 4,396.10 5,318.84 4,255.07 

5 འབྲུག་པོ་ལི་མརསི་ 51.00% 133.53 68.1 115.44 58.88 

6 རང་བཞྩིན་ཐོན་སེད་གོང་འཕེལ་ 100% 28.56 28.56 20.76 20.76 

7 ཤི་བཟྤྲོ་ལྟེ་བ་ 100% 1 1.1           -              -    

8 འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྩིན། 100% 435 434.59 300 300 

9 ཐིམ་ཕུག་འཕྲུལ་རྩིག་གྩིང་ག། 100% 26.19 26.19 22.83 22.83 

1
0 ཀུན་གསལ། 51% 0 0.4                  

-    
                         

-    

1
1 

ཁྩིམ་བཟྤྲོ་གོང་
འཕེལ་ 100% 250 250 250 250 

1
2 

འབྲུག་མཁའ་
འགྲུལ་ 100% 2,114 2,114 1,863 1,863 

1
3 

འབྲུགི་དངུལ་
ཁང་ 80.00% 500 400 500 400 

1གོང་འཕེལ་ 97.26% 1,277 1,241.66 1,136.19 1,105.06 
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24 འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ། 2015 5,616.38 3,165.83 2,450.55 
2016 5,620.46 3,069.51 2,550.95 

25 ཧེ་ལི་ཀོབ་ཀྲར་ལས་འཛིན། 2015 315.62 1.99 313.64 
2016 670.53 40.47 630.06 

26 འབྲུག་གྤྲོག་མེ་ལས་འཛནི། 2015 25,185.46 11,467.89 13,717.57 
2016 27,963.65 14,035.09 13,928.56 

27 འབྲུག་བཟའ་སྤྲོད་ལས་འཛིན། 2015 493.82 163.51 330.31 
2016 610.19 276.69 333.50 

28 ཀུ་འྤྲོ་ཕུ་ཀུ། 2015 97.45 73.51 23.94 
2016 89.25 95.42 -6.17 

29 འབྲུག་ཚོང་འབེལ་ལས་འཛིན། 2015 693.40 339.23 354.18 
2016 1,018.13 609.26 408.88 

30 ས་གཏེར་ལས་འཛིན། 2015 37.16 2.93 34.23 
2016 150.10 28.58 121.52 

31 སོ་ནམ་ལག་ཆས་ལས་འཛིན། 2015 0.00 0.00 0.00 
2016 28.89 4.77 24.13 

32 ཁལ་ཡངས་ལས་འཛིན། 2015 0.00 0.00 0.00 
2016 137.45 10.24 127.21 

33 གྤྲོང་གཡུས་ཁེ་ལཱ་གོང་འཕེལ། 2015 0.00 0.00 0.00 
2016 146.39 2.08 144.31 

34 འབྲུག་རྒྱན་ཤོག།  2015 0.00 0.00 0.00 
2016 51.53 6.28 45.25 

 

ཟུར་དབེ་ ༥.༤ པ་: གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ དུས་རྩིང་སྩིན་འགྲུལ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
ཨང་ ཚངོ་ལས་ཁང་། བག་ོབཤའ་ ༢༠༡༥ ལུ་བུ་ ༢༠༡༥ ལུ་བག་ོ ༢༠༡༦ ལུ་བུ་ ༢༠༡༦ ལུ་

༢༡༠
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4 དངུལ་ཁང་ 
1

5 
རྒྱལ་ཡོངས་
དངུལ་ཁང་ 29.20% 850 248 850 248.2 

1
6 

འབྲུག་ཉེན་
བཅོལ་ 41.26% 4,853.62 2,002.61 6,532.48 2,695.30 

  བསྤྲོམས་    29,703.28 24,940.74 28,407.46 22,611.97 
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བསྤྲོམས།  ལོན། བཤའ། ལོན། བག་ོབཤའ། 

1 སར་འབྱུང་གྤྲོག་མེ། 100% 7,770 7,770 5,426.28 5,426.28 

2 འབྲུག་གྤྲོག་མེ། 100% 5,953 5,953.12 5,895.66 5,895.66 

3 བསེ་ལགས། 40.17% 17 7 176 71 

4 གདུང་བསམ་རྩི་ས་ 80.00% 5,495.12 4,396.10 5,318.84 4,255.07 

5 འབྲུག་པོ་ལི་མརསི་ 51.00% 133.53 68.1 115.44 58.88 

6 རང་བཞྩིན་ཐོན་སེད་གོང་འཕེལ་ 100% 28.56 28.56 20.76 20.76 

7 ཤི་བཟྤྲོ་ལྟེ་བ་ 100% 1 1.1           -              -    

8 འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྩིན། 100% 435 434.59 300 300 

9 ཐིམ་ཕུག་འཕྲུལ་རྩིག་གྩིང་ག། 100% 26.19 26.19 22.83 22.83 

1
0 ཀུན་གསལ། 51% 0 0.4                  

-    
                         

-    

1
1 

ཁྩིམ་བཟྤྲོ་གོང་
འཕེལ་ 100% 250 250 250 250 

1
2 

འབྲུག་མཁའ་
འགྲུལ་ 100% 2,114 2,114 1,863 1,863 

1
3 

འབྲུགི་དངུལ་
ཁང་ 80.00% 500 400 500 400 

1གོང་འཕེལ་ 97.26% 1,277 1,241.66 1,136.19 1,105.06 

༢༡༡




