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ངོ་སྤོད།

འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་འདི་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་གསུམ་པ་གིས་ ལྷ་མི་

སྲིད་སྡེའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ནང་ལུ་ འགོ་དང་པ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ ཁྱད་ཆོས་

ཅན་གྱི་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ ཐེངས་ ༡༡༡ པའི་

ཉིན་མར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་      གསུང་བཤད་ གནང་

མི་ནང་ལུ་ “ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ འབདཝ་ལས་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཚད་

གཅིག་ལས་རྒལ་ཏེ་མེདཔ་ད་ ང་བཅས་ར་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ བར་སོང་མ་བཏང་བར་ མི་སེར་

གྱི་བདེ་ཐབས་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བདག་

འཛིན་འཐབ་དགོ་” ཟེར་གསུངས་གནང་མི་འདི་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ 

ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཏེ་ར་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ གནང་ནི་ཨིན། 

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་   འགོ་བཙུགསཔ་ད་གཅིག་ཁར་ དང་པ་ར་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ 

བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དང་། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་

བཞི་པ་མཆོག་ལུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ཞི་བདེ་དང་ ལོངས་སྤོད་ གཅིག་

སྒྲིལ་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་གུས་བཏུད་དང་ བཀྲ་ཤིས་སོན་ལམ་ཕུལ་ནི་ཨིན། 

འདི་ཁ་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་མཆོག་གིས་ སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་བུའི་ཕྱག་ལཱ་

བཟང་པོ་ ངོསལེན་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ ༡༡༡ པའི་ཉིན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ མངའ་བདག་དཔལ་གྱི་

འཁོར་ལོའི་རྟགས་མ་ གནང་མི་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གུས་བཏུད་ཟབ་མོའི་སྒོ་ལས་ བཀའ་དྲིན་

ལེགས་སོ་ཞུ་ནི་ཨིན། 
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འདི་ཁ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ལུ་ ཐུགས་གཏད་

དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གཞུང་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་ཐོག་ལས་  ད་ལས་ཕར་ ལོ་ལྔ་གི་རིང་ལུ་ རྩ་

བ་གསུམ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་གནང་མི་འདི་ལུ་ཡང་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ 

བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

འདས་པའི་ཟླཝ་ ༢ ནང་ལུ་ གཞུང་གསརཔ་འདི་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ཟིན་བྲིས་དེ་ 

ཡོངས་རོགས་སྦེ་ར་    བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སྟེ་ ང་བཅས་རའི་ ཁས་བླངས་མང་ཤོས་ཅིག་དང་ བདེ་

སྒྲིག་འབད་དེ་ འཆར་གཞི་འདི་ དངུལ་བསོམས་  དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༣༡༠ སྦེ་ གནང་བ་གྲུབ་

གནང་ཡི། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ ཡོངས་ཁྱབ་ཅན་གྱི་དམིགས་དོན་འདི་ཡང་ “དབང་ཚད་ཕྱིར་

སྤེལ་ ཡར་དྲག་སྒོ་ལས་ དྲང་བདེན་དང་ མཐུན་ལམ་ ཡུན་བརྟན་ལྡན་པའི་མི་སྡེ་” ་ཟེར་ཨིནམ་ད་ 

དམིགས་དོན་འདི་ཡང་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ ཁྱད་པར་མར་ཕབ་ཀྱི་ རེ་བ་དང་རེ་འདུན་ཚུ་ 

འགྲུབ་ནི་གི་གཞི་རྟེན་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ 

གོང་འཕེལ་དམའ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ལས་ ཕྱིར་ཐོན་གྱི་ གོམ་ཚད་མཐའ་མཇུག་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་

ཐུག་ལས་ ཕྱིར་ཐོན་འདི་ ག་ནི་བ་ བ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་

ནི་གི་ ཁས་ལེན་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་འདི་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་གྱི་

དོན་ལུ་ ཕུལ་ནི་ཨིན། 

འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་གི་ ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་

གི་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ ཁེ་ཕན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྒྱབ་སོྣན་གྱི་དོན་ལས་ གཞུང་གིས་ 

འཐུས་མི་ ༩ ཡོད་པའི་ དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་བཞི་པམ་འདི་ གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ཡོད། མི་

མང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤོད་མི་ ཞི་གཡོག་འདི་ སེམས་ཤུགས་ཡར་དྲག་དང་ བཙན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ 

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་ བསར་སྤོད་མཛད་ནི་གི་ ཁས་ལེན་

ཡོད།  
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ང་བཅས་རའི་ ཁས་བླངས་གཅིགཔོ་འདི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཞབས་ཏོག་གི་ བཙོང་ཁྲལ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ འབད་

མི་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་སྦེ་ཨིན། འདི་གི་ཐད་ལུ་ གཞུང་གིས་ འོས་འབབ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་ཚར་ཏེ་ 

མཙོང་ཁྲལ་འདི་ཡང་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་ ངོ་སྤོད་འབད་ནི་དང་འདྲ་བའི་ ཁྲལ་གྱི་གཞི་སྒྱུར་

གཙོ་བོ་ཚུ་གི་ ཆ་ཤས་སྦེ་ དགོངས་ཡངས་གནང་ནི་ལུ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི་སྦེ་ ཐུགས་ཐག་བཅད་

གནང་སྟེ་ཡོད། ཁས་བླངས་གཞན་གྱི་རིགས་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ 

འཐུས་མི་ཚུ་ཡོད་པའི་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ 

རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན། 

མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་ འཕལ་ཁམས་ལུ་ ནིའུ་དིལླི་ལུ་ གཞུང་དོན་གཟིགས་སྐོར་ལུ་ ཕེབས་པའི་

སྐབས་ལུ་ རྒྱ་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ 

༤༥ གི་ གནང་སྦྱིན་དང་ ཟུང་ཕྱོགས་ཚོང་འབྲེལ་དང་ དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་ བཙན་ཐབས་

ཀྱི་དོན་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་འཕོ་འགྱུར་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཐུན་རྐྱེན་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༤ བྱིན་ནི་གི་ 

ཁས་ལེན་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ལས་ གློག་མེ་འཐེབ་ ཕྱིར་ཚོང་

གི་ རིན་གོང་ཐད་ལུ་ཡང་ གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ གོ་དོན་ཚུ་ཡང་ བྱུང་

ཡོདཔ་ཨིན། གལ་གནད་ཆེ་བའི་མཛད་རིམ་ འདི་ཚུ་ག་ར་ འདས་པའི་གཞུང་གིས་ འགོ་བཙུགས་

གནང་མི་གིས་ ད་རེས་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་གི་ གཟིགས་སྐོར་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་

བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ འདས་པའི་གཞུང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ གཅིག་སྒྲིལ་དང་  བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་

གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དྲན་གསོ་ ཕུལ་ནི་ཨིན།  
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ད་རེས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་(RTM) ཐེངས་ ༡༤ པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླཝ་ ༣ པའི་ནང་

ལུ་ འཚོགས་ནི་གི་ དུས་ཚོད་བཀོད་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ འདི་གིས་ ང་བཅས་ར་ལུ་ དུས་གཏན་འཇགས་ 

གྲོགས་རམ་འབད་མི་ཚུ་དང་ གྲོགས་རམ་འབད་མི་གསརཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ 

༡༢ པ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ གཏན་ཏན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ གྲུབ་

འབྲས་ཅན་གྱི་ གསུང་གྲོས་ཚུ་ གནང་ཚུགས་ནི་གི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་ནི་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་

ཁབ་འདི་ གོང་འཕེལ་ཆུང་ཀུའི་གནས་ཚད་ལས་ མཐོ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ལུ་ འཕོ་འགྱུར་འབདཝ་ད་ 

བ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ནང་ལུ་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་འདི་ 

མཐའ་མཇུག་གི་གོམ་ཚད་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ ག་ནི་བ་ཡང་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་

ཨིན། 

གོང་ལུ་བཀོད་མི་ ལས་སྣ་གསརཔ་དང་ འགྲིག་ཆ་འདི་ཚུ་གིས་ ཀུན་ཚང་ཡར་འཕར་ གོང་འཕེལ་

གཏང་ནི་དང་ དཔལ་འབོར་གྱི་བརྟན་གཞི་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ཁྱད་པར་མར་ཕབ་ཚུ་ལུ་ ཕན་

རླབས་ཀྱི་དོན་ལས་ ང་བཅས་རའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ནིལུ་ མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ནི་ཨིན། 

 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་ཐད་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ ༢ པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡ 

པའི་ནང་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་འདི་ རྩིས་ལོ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་དང་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་

དངུལ་འདི་ ཟླཝ་དྲུག་གི་དོན་ལས་ (སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་ལས་ ༡༢ པ་ཚུན་) ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ 

གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་འདི་ ལས་དོན་གསརཔ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ གཙོ་བོ་ ལཱ་ཤུལ་འཕོ་མཐུད་

དང་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་ ཁག་ཆེ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྐྱངམ་གཅིག་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ནུག། ང་བཅས་

རའི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཚར་ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་བཞག་སྟེ་ ད་རེས་ ཤུལ་

མའི་ཟླཝ་དྲུག་གི་དོན་ལུ་ (སྤྱི་ཟླ་ ༡ པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན་) གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་གྱི་ དཔྱ་བགོ་

ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ལུ་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལས་ཕུལཝ་ཨིན།  
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ད་རེས་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་གསརཔ་འདི་གི་ དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་ར་ ལཱ་ཤུལ་འཕོ་མཐུད་ཚུ་ མཇུག་

བསྡུ་ནི་དང་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་སོམ་ཤོས་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ 

དེ་ལས་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་དང་ བརྟན་གཞི་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཁྱད་པར་མར་

ཕབ་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཙུགས་ཐབས་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ གཙོ་རིམ་ཚུ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་དོན་གསརཔ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་ཨིན། 

འཆར་དངུལ་གསརཔ་གི་གཙོ་རིམ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ རྒེད་འོག་རེ་ལས་ཐོན་

སྐྱེད་རེ་དང་ འཐུང་ཆུ་ (ཉིན་བསར་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ གི་རིང་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ་ངེས་གཏན་ཟེར་

བའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་གཉིས་ འགོ་བཙུགས་ནི་ལུ་ དཔྱ་བགོ་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད། 

འདི་མ་ཚད་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་

ཁྲལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ གནང་བའི་བསྒང་ཡོད།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་འཆར་དངུལ་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ གཙོ་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྟུན་དམ་ཟབ་ཐོག་ལས་ བརྩམ་བརྩམས་ཨིན། འཆར་

དངུལ་གྱི་ དཔྱ་བགོ་བསོམས་འདི་ འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས་གུ་ དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཚུ་ནང་

ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་ཡོད་པའི་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་སྒྲིག་བཀོད་འགོ་འདྲེན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གཏན་

འཁེལ་འབད་ཡོད་པའི་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་བཀོད་བརྗོད་དོན་གྱི་ ཐོན་ཁུངས་གུ་ གཞི་བརྟེནམ་ཨིན། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ གྱི་ དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྱི་ འཆར་དངུལ་

བསྐྱར་བཟོ་ དེ་ལས་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་དང་ བློ་གཏད་མ་དངུལ་ཚུ་

གི་གནས་སངས། གློག་མེ་གོང་འཕེལ་དང་ ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 

གནས་སྐབས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་མཐའ་

མཇུག་ནང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཚར་མི་དེ་ ད་རེས་ཡང་ ཆ་གནས་ཡོད།
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འདི་འབདཝ་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་གསརཔ་ནང་ལུ་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་

མཐོང་སྣང་གྱི་ སྙན་ཞུ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན་གྱི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་

དངུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།: 

ལེའུ་ ༡ པ་: རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་མཐོང་སྣང་། 

 ལེའུ་ ༢ པ་: རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས་ཚུ། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ནང་ལས་ ཆ་

འཇོག་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ ༢ པའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡ པའི་ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་

ཡོད་མི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་བཅའ་ཁྲིམས་དེ་ ཆ་མེད་འགྱོ་ནི་ཨིན། 
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ལེའུ་ ༡ པ་: 
རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་དང་མཐོང་སྣང་།

མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༧ (འཕྲི་སྣོན་)ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༦ པ་དང་འཁྲིལཝ་

ད་ འཆར་དངུལ་གསར་པའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་སྒྲིག་བཀོད་གསལ་བཀོད་ཐོག་ལས་ འཆར་དངུལ་སྲིད་

བྱུས་དང་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་བཀོད་བརྗོད་དོན་ཅིག་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ཕུལ་

དགོཔ་དང་། སྒྲིག་བཀོད་བརྗོད་དོན་དེ་ནང་ ཚུད་དགོཔ་དེ་ཡང་ (ཁ) རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་

སངས་དང་མཐོང་སྣང་ དེ་ལས་ དུས་འབྲིང་གི་ དཔལ་འབོར་སྤྱི་བསོམས་ཀྱི་ སྔོན་དཔག་ཚུ་ཚུད་དགོ་

ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལེའུ་འདི་ནང་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་གི་ དཔལ་འབོར་

གྱི་སྤྱིར་བཏང་གྲུབ་འབྲས་དང་ དུས་འབྲིང་གི་ མཐོང་སྣང་ཚུ་གི་ དཔྱད་ཞིབ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

༡. ལས་སྡེ་ངོ་མ།

ཡར་འཕར།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་འདི་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧ 

རེའི་ ཡར་འཕར་ཐོན་ཡོདཔ་ད་ དེ་ལུ་ གློག་མེ་ལས་སྡེ་ནང་གི་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དང་ གློག་མེ་ཕྱིར་

ཚོང་ལས་ ཁེ་འབབ་ཡར་སེང་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་ལུ་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་དང་ མི་མང་

ལས་སྡེ་བཟུམ་མའི་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ རྒྱ་སྐྱེད་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ནུག ལས་སྡེ་རང་སོའི་ ནང་

འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་ལས་སྡེ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དང་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ལས་

བརྒྱ་ཆ་ ༣༦ དེ་ལས་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༩ རེ་གི་ཕན་འདེབས་བྱུང་ནུག ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་གི་ 

ལུང་ཕྱོགས་ཡར་འཕར་དེ་ཡང་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧ རེ་ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  
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ཡར་འཕར་གྱི་གོ་སྐབས་ཀྱི་ཐད་ལས་འབད་བ་ཅིན་ འཕལ་ཁམས་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་འབྲེལ་མ་དངུལ་

གྱི་ འཛམ་གླིང་དཔལ་འབོར་མཐོང་སྣང་ནང་ལུ་བཀོད་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླཝ་ ༡༠ 

པ་ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཚ་གྱང་ ཡར་སེང་ཅན་དང་ ཐོན་རིམ་ཅན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་གཙོ་

བོ་ལ་ལུཅིག་དང་ རྒྱལ་ཁབ་རང་སོའི་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལུ་བརྟེན་པའི་ མཐོང་སྣང་ 

མ་ལེགསཔ་ཡོད་པའི་ཁར་ དངུལ་འབྲེལ་གནས་སངས་དམ་དྲག་ཐལ་མི་དང་ སྲིད་འབྲེལགྱི་ཚ་གྱང་ 

དེ་ལས་ ས་སྣུམ་ནང་འདྲེན་གྱི་གོང་ཚད་ ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡར་འཕར་གྱི་མཐོང་

སྣང་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༧ རེའི་རྩིས་འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ དང་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། 

ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་དེ་ ཡར་སེང་ཅན་འབད་ འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད་རུང་ ཕྱིའི་དོ་འགྲན་

དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་སྒྱུར་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚ་གྱང་ལང་དགོཔ་འདུག། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་གྱི་མཐོང་

སྣང་ ༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ དང་ ༢༠༡༩ ནང་ལུ་ རྒྱ་གར་གྱི་ དཔྱ་སྙོམས་

ཡར་འཕར་སྔོན་དཔག་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༤ གུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགས་ནི་དང་ དེ་ཡང་ ནང་འཁོད་མཁོ་

འདོད་ མཐོ་ཤོས་འབད་མི་དང་ ཕྱིར་ཚོང་ཡར་འཕར་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་

ལར་དང་ཕྱདཔ་ད་ རུ་པི་གི་གནས་གོང་བབས་མི་དང་ ཕྱིའི་དངུལ་འབྲེལ་ཚོང་ལམ་གྱི་ འགྱུར་ཁྱད་ཅན་

གྱི་གནས་སངས་ དེ་ལས་ ས་སྣུམ་གྱི་གོང་ཚད་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་ སྲིད་ཀྱི་གནས་སངས་ལུ་ ངེས་

པ་མེད་མི་ཚུ་གིས་ ཡར་འཕར་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་བའི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་བཟུམ་མའི་ གནས་སངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་གིས་ ཕྱིའི་ལས་སྡེ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་གི་སྒོ་ལས་ 

འབྲུག་གི་དཔལ་འབོར་ལུ་ ཤན་ཞུགས་འབད་སྲིདཔ་ཨིན། སྐབས་ཐོག་གི་ གཞི་རྟེན་ཡར་འཕར་སྔོན་

དཔག་གི་ དབྱེ་ཞིབ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དུས་འབྲིང་ལུ་ འོས་ཚད་ལྡན་པའི་ཡར་འཕར་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༤ 

འཐོན་ནི་དང་ ཁྲམ་རིས་ ༡.༡ པའི་ནང་ལས་གསལ་དོ་བཟུམ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ 

དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༥.༡ རེ་ འཐོན་ནི་གི་ སྔོན་དཔག་ཡོད། ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་གཞི་    

བབས་ནིའི་་སྔོན་དཔག་ཡོད་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་གི་ གློག་མེ་ཚོང་

འབྲེལ་ལག་ལེན་གྱི་ དུས་ཚོད་དེ་ ཤུལ་མའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ ཕར་འཕུད་འབད་མི་དང་ མང་
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སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་ ནི་ཀ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གཉིས་ལས་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་གྱི་དུས་

ཚོད་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།  

གལ་སྲིད་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པ་གི་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་མཇུག་

བསྡུ་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ནི་དང་ སུན་ཀོཤོ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་ དེ་ལས་ ཕྱིའི་ཐད་

ཀར་གྱི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཡར་སེང་དང་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་དང་འདྲ་བའི་ དངུལ་རྩིས་

ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གུ་ གཞུང་སྒེར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་དེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༦ དེ་ཅིག་ འགྲུབ་

ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། 

ཁྲམ་རིས་ ༡.༡ པ་: ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་འཕར་ངོ་མ།
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མ་འོངས་པའི་ཡར་འཕར་དེ་ ནང་འཁོད་མཁོ་འདོད་མཐོ་དྲགས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ཡར་

འཕར་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༢ དང་ བཟོ་གྲྭ་དང་སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ བརྒྱ་

ཆ་ ༣ དེ་རེའི་ ཡར་འཕར་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་པས། བཟོ་བཏོན་ལས་སྡེ་གིས་ཡང་ 

འཕལ་ཁམས་ཀྱི་འདས་པའི་དུས་ནང་གི་ གྲུབ་འབྲས་ངོ་མ་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ ཡར་འཕར་འདི་ལུ་ ཕན་

ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་ནང་ལུ་ ལས་སྡེའི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆ་ཤས་འབད་བ་ཅིན་ 

ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༨ གི་ཁེ་ཕན་དང་ དེའི་འོག་ལས་ར་ བཟོ་གྲྭ་ལས་སྡེ་ལས་ བརྒྱ་

ཆ་ ༤༡ དེ་ལས་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ དེ་རེ་གི་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་འདུག།  

གོང་ཚད་ཡར་འཕར།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཉིས་ནང་ལུ་ གོང་ཚད་བརྡ་སོན་ལུ་ ཡར་འཕར་གྱི་མགྱོགས་འགྲོས་ ཆུང་ཀུ་འབདཝ་

ལས་ གོང་ཚད་ཚུ་ གཞི་བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གནས་ནུག རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་གི་ སྤྱིར་བཏང་གོང་

ཚད་བརྡ་སོན་གྱི་ཡར་འཕར་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༦ གུ་གནས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་དང་ཕྱདཔ་

ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༠.༧ གྱི་ དམའཝ་ཨིན་པས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ བཟའ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཡར་

འཕར་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༥ འབད་མི་དང་ བཟའ་ཆས་མེན་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༨ ཡར་

འཕར་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ལུ་ བྱེམ་ཕོག་ནུག ནང་འདྲེན་གྱི་ཐད་ལུ་ ཡར་འཕར་འདི་ 

བརྒྱ་ཆ་ ༣.༩ སྦེ་ ནང་འཁོད་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ལས་ མཐོ་སུ་སྦེ་ར་གནས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ བཟའ་

ཆས་ནང་འདྲེན་གྱི་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དེ་ བཟའ་ཆས་མེན་པའི་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ལས་ མཐོ་སུ་

འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ནང་འདྲེན་གྱི་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དེ་ 

ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལས་རྒལ་མ་ཐོན་པའི་ཁར་ ནང་འཁོད་ཀྱི་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཀྱིས་

བབས་སོང་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ཁྲམ་རིས་ ༡.༢ པ་: གོང་ཚད་བརྡ་སོན་ཡར་འཕར།

རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གྱི་ གོང་ཚད་བརྡ་སོན་གྱི་ ཟླ་རིམ་གནད་སྡུད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ 

བཟའ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་དེ་ བཟའ་ཆས་མེན་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ལས་ མཐོ་སུ་སྦེ་ར་གནས་ནི་གི་ 

ཚོད་རྩིས་འདུག བཟའ་ཆས་དང་ ཉེར་སྤོད་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ གོང་ཚད་ཚུ་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ར་ ཡར་སེང་

འགྱོ་ནི་ཨིན་པའི་གནས་སངས་གུ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་ལམ་ནང་ ས་སྣུམ་གྱི་གོང་ཚད་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དུས་འབྲིང་ལུ་ གོང་ཚད་བརྡ་སོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ ལས་ 

བརྒྱ་ཆ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་ ཡར་འཕར་འཐོན་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་འདུག། 

ལཱ་གཡོག

སོ་ནམ་ལས་སྡེ་འདི་ ང་བཅས་རའི་དཔལ་འབོར་ནང་ལུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལཱ་གཡོག་སྤོད་མི་སོམ་ཤོས་

སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༧.༢ དང་ དེའི་འོག་ལས་ར་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༤.༢ དེ་ལས་ 

བཟོ་གྲྭ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལས་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༨.༧ གྱི་རྩིས་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་

མེད་པའི་ཚད་གཞི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༡ འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༠.༤ གིས་ 

ལེགས་བསྒྱུར་ཐོན་ནུག ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་་ཚད་གཞི་དེ་ 

བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༢ གུ་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག
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དུས་འབྲིང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་ འཕོ་རྐྱང་སྟེ་ར་ འཐོན་ནི་ཨིནམ་ལས་ ན་གཞོན་

ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་སོམ་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཞབས་

ཏོག་ལས་སྡེ་ལུ་ འཕོ་མཐུད་ཅན་གྱི་ རྒྱ་སྐྱེད་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་འཐོན་ནི་གི་ 

འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ལུ་ 

གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་གིས་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁེ་འབབ་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་

བཏོན་ནི་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ཁེ་ཕན་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། 

 

༢. ཕྱིའི་ལས་སྡེ།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ དེའི་ཧེ་མའི་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཚོང་འབྲེལ་ལྷག་ཆད་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་

ཁའི་ལྷག་ཆད་ཚུ་ ལེགས་སྒྱུར་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ཕྱི་ནང་སྤོད་ལེན་དེ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་

སྦེ་གནས་ནུག རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའི་རྩིས་ཆད་དེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་

ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༣ འབད་ས་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་

སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༨.༣ གུ་ བབས་སོང་ནུག དེ་ཡང་ དུས་ཡུན་དེ་ནང་ལུ་ ཚོང་

འབྲེལ་རྩིས་ཆད་ཀྱི་ཐད་ལུ་ ནང་འདྲེན་དང་ཕྱདཔ་ད་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་མེན་པའི་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

ཚུ་ལུ་ ཕྱིར་ཚོང་མཐོ་སུ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་  དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༣༡.༡ འབད་ས་ལས་ དངུལ་

ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༢༨.༧ གུ་བབས་སོངམ་ལས་ ལེགས་སྒྱུར་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། 

གསར་སྒྲུབ་དང་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཁའི་ལྷག་ཆད་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐོབ་པའི་ འཆར་

དངུལ་གནང་སྦྱིན་ ཡར་སེང་སོང་མི་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ ཏི་རུ་བརྗེ་སོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ 

དེ་ལས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ཐོབ་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་གནང་སྦྱིན་ཚུ་ལུ་ ཡར་སེང་ཐོན་མི་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༢ ཀྱི་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག གསར་སྒྲུབ་དང་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ དངུལ་

གྱི་འབོར་འབབ་དེ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའི་རྩིས་ཆད་དེ་ ལངམ་སྦེ་བསུབས་ཚུགས་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱིར་

བཏང་ཕྱི་ནང་སྤོད་ལེན་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ གུ་གནས་ཡོད་མི་དེ་

གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་གྱི་ཟུར་གསོག་ ཡར་སེང་འབད་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ནུག 
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ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའི་རྩིས་ཆད་ འབབ་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད་མི་དེ་ 

གསར་སྒྲུབ་དང་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཁ་ནང་གི་ དངུལ་གྱི་འབོར་འབབ་ལས་ ལངམ་སྦེ་བསུབ་ཚུགས་ནི་

ཨིནམ་ལས་ ཕྱིའི་ལས་སྡེ་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་

འབདཝ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ཕྱི་ནང་སྤོད་ལེན་འདི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ༌ 

༢.༨ གུ་གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། 

ཕྱིར་ཚོང་གི་ཐད་ལུ་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ལས་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་མི་ལུ་བརྟེན་

ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༡༢ གིས་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་ད་ ནང་འདྲེན་གྱི་ཐད་ལུ་ཡང་ དཔྱ་

སྙོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡ རེའི་རྩིས་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། ཨིན་རུང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་

གསརཔ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ནང་འདྲེན་ལུ་ དོ་རུང་ཡང་ ཡར་སེང་འཐོན་འོང་། 

ཁྲམ་རིས་ ༡.༣ པ་: རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའི་ལྷག་ཆད། 
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ཟུར་གསོག་ཚུ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླཝ་ ༡༠ པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་གྱི་ཟུར་གསོག་དེ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་

ཡ་ ༡,༡༢༧.༣༥ ཡོད་ས་ལས་ བརྗེ་སོར་འབད་བཏུབ་པའི་དངུལ་དེ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༨༣༢.༥༥ 

དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ཟུར་གསོག་དེ་ རུ་པི་ས་ཡ་ ༢༡,༤༣༡.༠༠ སོད་ནུག ཟུར་གསོག་བསོམས་དེ་གིས་ 

ཚོང་ཟོག་ནང་འདྲེན་ ཟླ་ངོ་ ༡༥ གི་དོན་ལུ་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ དགོས་དོན་ཡོད་པའི་ནང་འདྲེན་འབད་

བ་ཅིན་ ཟླ་ངོ་ ༢༣.༦ གི་དོན་ལུ་ ལངམ་སྦེ་སོད་ནུག། 

དུས་འབྲིང་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཟུར་གསོག་དེ་ སྤྱིར་བཏང་ཕྱི་ནང་སྤོད་ལེན་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་ནི་གི་རྩིས་

ཨིནམ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་ནི་དང་ ཟུར་གསོག་མང་ཤོས་ཅིག་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ལས་ 

གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ནང་འོང་ནི་གི་རྩིས་ཨིན། 

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་གྱི་ཟུར་གསོག་འདི་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ལས་

འཐོན་པའི་ ཁེ་འབབ་དང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ཐོབ་པའི་ མ་དངུལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དཔྱ་སྙོམས་

ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༢ རེའི་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ལུ་ ཟུར་གསོག་བསོམས་ཀྱིས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༡,༤༤༠.༥ གུ་གནས་

ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད་མི་དེ་ ཧེ་མའི་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡.༢ ཀྱི་ ཡར་སེང་འོང་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ 

བརྗེ་སོར་འབད་བཏུབ་པའི་དངུལ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༩༤༦.༥ དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ས་ཡ་ 

༣༥,༣༥༥.༦ གི་རྩིས་ཨིན། 
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ཁྲམ་རིས་ ༡.༤ པ་: རྒྱལ་སྤྱིའི་ཟུར་གསོག།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ལུ་ ཕྱི་དངུལ་ཟུར་གསོག་བསོམས་ཀྱི་ལྡང་ཚད་དེ་ ཚོང་ཟོག་ནང་འདྲེན་ ཟླ་

ངོ་ ༡༥ ལས་ ཟླ་ངོ་ ༢༩ གུ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་ནི་ཨིནམ་ད་ དགོས་དོན་ཡོད་པའི་ནང་འདྲེན་ལུ་ 

ལྡང་ཚད་དེ་ཡང་ ཟླ་ངོ་ ༢༩ ལས་ ཟླ་ངོ་ ༣༢ གུ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན། ལོ་ལྔའི་

འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་ ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ དགོས་དོན་ཡོད་པའི་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱི་

དངུལ་ཟུར་གསོག་བསོམས་ཀྱི་ཆ་ཚད་དེ་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ གུ་གནས་ནི་ཨིན་པས། དེ་གིས་ 

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ནང་ལུ་ དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་ནང་འདྲེན་ ཟླ་ངོ་ ༡༢ ལང་དགོ་མི་འདི་ 

འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན། 

རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་དང་ གནས་གོང་འདྲ་མཉམ་སྦེ་བརྩི་སོལ་ཡོད་མི་ ང་བཅས་རའི་དངུལ་ཀྲམ་འདི་ ཧེ་

མའི་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ ཤུགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༢.༡ གི་ ཡར་སེང་འཐོན་

ཡོད་རུང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་དང་ ཌོ་ལར་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་གྱི་

ཤུགས་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༩ གིས་ འབབ་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་འདུག། 
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༣. ཏི་རུའི་ལས་སྡེ།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ལུ་ དངུལ་རིགས་ཀུན་ཚང་་(M2) གི་ ཡར་འཕར་དེ་ ཧེ་མའི་ལོ་ནང་ བརྒྱ་

ཆ་ ༣༡.༥ ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༦ འབད་མི་ཅིག་ཐོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་ཡར་འཕར་

གྱི་ཚད་གཞི་དེ་ བབས་ཡོདཔ་ཨིན། དངུལ་རིགས་ཀུན་ཚང་ལུ་ ཕྱིའི་བདོག་གཏད་ངེས་ཏིག་གིས་ བརྒྱ་

ཆ་ ༦༠ དེ་ཅིག་དང་ ནང་འཁོད་བདོག་གཏད་ངེས་ཏིག་གིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དེ་ཅིག་གི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་

ནུག། 

ཨིན་རུང་ ཕྱིའི་བདོག་གཏད་ངེས་ཏིག་ལུ་ ཡར་སེང་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༦ འབད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ ནང་འཁོད་

སྐྱིན་འགྲུལ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ གི་ ཡར་སེང་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་རིགས་ཀུན་ཚང་གི་ཡར་འཕར་

ལུ་ ནང་འཁོད་བདོག་གཏད་ཡར་སེང་གིས་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཁྲམ་རིས་ ༡.༥ པ་: དངུལ་རིགས་ཀུན་ཚང་གང་ཡར་འཕར་ (ལོ་རེ་རེའི་བརྒྱ་ཆའི་འགྱུར་བ།)

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་བསོམས་ཀྱི་སྔོན་དཔག་འདི་ དངུལ་རིགས་ཀུན་

ཚང་ལུ་ འདས་པའི་འབྱུང་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱིའི་བདོག་གཏད་ངེས་ཏིག་དང་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་

གྱིས་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ལུ་གཞི་བརྟེནམ་ཨིན། 
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ཕྱིའི་བདོག་གཏད་ངེས་ཏིག་གི་ ཡར་འཕར་འདི་ ཕྱིའི་གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་གནང་སྦྱིན་ བསྡུ་སྒྲུབ་

འབད་མི་གི་ ཚད་གཞི་ལུ་ གཞི་བརྟེན་དགོཔ་ད་ དངུལ་རིགས་ཀུན་ཚང་གི་ཐད་ལུ་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ 

བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ རེའི་ ཡར་སེང་འོང་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན།  ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ འཆར་དངུལ་

ཡོངས་བསོམས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནང་སྦྱིན་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ནང་ བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་

མི་ལས་ དམའ་སུ་འོང་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱིའི་དོག་གཏད་ངེས་ཏིག་ཡང་ འབབ་ནི་གི་ཚོད་

རྩིས་ཡོད། 

སྒེར་སྡེའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ ཚད་གཞི་དེ་ མཐོ་སུ་འབད་ར་གནས་ནི་ཨིན་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་

འགྲུལ་ལུ་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས་ལུ་ 

མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་འཐེབ་འཐོན་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།

༤. དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ ལོ་ངོ་དང་པ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་རྩིས་

གྲུབ་འབྲས་དང་ དུས་འབྲིང་གི་མཐོང་སྣང་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས་དང་ དངུལ་རྩིས་

སྒྲིག་བཀོད་བརྗོད་དོན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད།   

འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས་དང་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་བཀོད་བརྗོད་དོན་དེ་གིས་ དངུལ་རྩིས་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ག་

ནི་ཡང་མེད་པའི་ གཞི་རྟེན་གྱི་མཐོང་སྣང་ གསལ་སོན་འབདཝ་ཨིན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ དངུལ་

རྩིས་ཡོངས་བསོམས་འདི་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་ལུ་ གློག་

མེ་ལས་སྡེ་ནང་གི་ འཕལ་ཁམས་ཀྱི་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་གུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད། 
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ཐིག་ཁྲམ་ ༡ པ་: འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས་དང་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་བཀོད་བརྗོད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

ངོ་མ། ངོ་མ། འཆར་དངུལ། ཚོད་རྩིས། ཚོད་རྩིས།

ཀ འོང་འབབ་དང་གནང་སྦྱིན་ཚུ། 42,673.13 55,359.37 39,893.85 60,398.09 61,305.11

1 ནང་འཁོད་འོང་འབབ། 29,713.60 36,871.32 33,943.97 45,750.24 43,209.44

༡ ཁྲལ། 21,707.00 26,819.71 25,037.46 26,314.70 30,244.14

༢ ཁྲལ་མིན། 8,006.60 10,051.61 8,906.51 19,435.55 12,965.31

2 གནང་སྦྱིན་ཚུ། 12,986.75 17,433.08 5,929.89 14,647.85 18,095.67

༡ རྒྱ་གཞུང་། 9,882.57 13,781.13 3,024.11 11,683.85 12,730.28

༢ གཞན་གྱི་རིགས། 3,104.18 3,651.95 2,702.16 2,735.14 4,951.13

༣ ནང་འཁོད་གནང་
སྦྱིན།

- - 203.617 228.85 414.27

4 བྱུང་ཐོ་གཞན། (27.23) 1,054.97 20.00

ཁ ཟད་འགྲོ་བསོམས། 48,017.99 56,513.50 45,128.177 66,140.96 68,803.11

1 རྒྱུན་སྐྱོང་། 24,129.59 28,616.64 29,075.17 39,430.03 40,926.88

༡ གཞི་རིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་། 22,130.87 26,527.83 27,507.17 35,726.70 37,121.41

༢ སྐྱེད་ཀྱི་སྤོད་ཆ། 1,998.72 2,088.81 1,568.00 3,703.32 3,805.46

2 གསར་སྒྲུབ། 25,837.02 29,990.64 16,053.010 26,710.93 27,876.23

3 སྐཡིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག (2,003.12) (2,093.78)

4 སྤོད་ཆ་གཞན་ཚུ། 54.50

ག དངུལ་བསོམས་ལྷག་ཆད། (5,344.86) (1,154.13) (5,234.32) (5,742.87) (7,497.99)

ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ།

(3.42) (0.66) (2.69) (2.68) (3.16)

ང་ གཞི་རིམ་ལྷག་ཆད། (3,346.15) 934.68 (3,666.33) (2,039.55) (3,692.53)
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2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

ངོ་མ། ངོ་མ། འཆར་དངུལ། ཚོད་རྩིས། ཚོད་རྩིས།

ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ། (2.14) 0.54 (1.89) (0.95) (1.56)

རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས། 5,344.86 1,154.13 5,234.32 5,742.87 7,497.99

ཅ སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། (1,433.16) (3,491.39) (3,524.39)

སྐྱིན་འགྲུལ་བཏང་ཐོག། 95.03

ཚབ་ལེན་ཚུ། 1,568.85 1,528.19 3,491.39 3,524.39

ཆ སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་ལེན་དགོཔ། 3,801.16 2,251.48 3,973.60

ཕྱི་ལས་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག 524.33 203.21 961.24 734.49 (4,110.94)

སྐྱིན་འགྲུལ། 3,227.66 3,023.53 3,425.55 4,972.68 451.87

སྐྱིན་ཚབ། 2,703.34 2,820.32 2,464.31 4,238.19 4,562.81

ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག 4,820.54 950.92 2,839.92 1,516.98 8,084.54

སྐྱིན་འགྲུལ། 2,850.53 4,867.65 13,869.90

སྐྱིན་ཚབ། 10.62 3,350.67 5,785.36

ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་) ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ 

༡༢ པ་ལུ།

156,112.65 174,516.00 194,451.58 214,644.88 237,032.09

འབྱུང་ཁུངས་: རྒྱལ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་སྒྲིག་བཀོད་ཚོགས་ཆུང་།

ཐོན་ཁུངས་ཚུ།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་གི་དོན་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༨༠,༧༧༢.༦༤༠ 

གི་ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཧེ་མའི་འཆར་གཞི་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༡ གི་ ཡར་སེང་ཡོད། 

ཚོད་རྩིས་བཀོད་པའི་ཐོན་ཁུངས་བསོམས་ལས་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ དང་ ལྷག་ལུས་

དེ་ ང་བཅས་རའི་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་ལས་ གནང་སྦྱིན་འཐོབ་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན།  



རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ཅན་མ།20

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་དོན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཐོན་ཁུངས་ཚོད་རྩིས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

༣༩,༨༩༣.༨༥༣ གི་རྩིས་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ ཐོན་ཁུངས་ཚོད་རྩིས་

བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༤ གི་རྩིས་ཨིན། ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོ་ཚུ་ནང་ གྲོགས་རམ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ 

ཁས་ལེན་གཏན་འཁེལ་དང་ གྲོགས་རམ་ཐོག་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་ མཐའ་བཅད་འབདཝ་ད་ ཐོན་ཁུངས་

ལུ་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་རེ་བ་ཡོད། 

ནང་འཁོད་འོང་འབབ།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་གི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༡༧,༧༢༨.༤༠ 

གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད་མི་དེ་ ཧེ་མའི་འཆར་གཞི་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༢ ཀྱི་ ཡར་སེང་ཡོད། འཆར་

གཞི་འདི་ནང་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཡར་འཕར་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༧ རེ་ འོངནི་གི་ཚོད་རྩིས་

ཡོདཔ་ད་ དེ་གིས་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༨.༤ དེ་ཅིག་གི་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་

ནི་གི་རྩིས་ཨིན། ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་ ཡར་འཕར་འདི་ ཐད་ཀར་གྱི་ཁྲལ་དང་ ཁྲལ་མིན་འོང་

འབབ་ནང་ལུ་ འཐོན་ནི་གི་རེ་བ་ཨིནམ་ད་ ཐད་ཀར་མེན་པའི་ཁྲལ་གྱི་ཐད་ལུ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 

འཕལ་ཁམས་ཅིག་ལུ་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་ འགོ་བཙུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱ་གཞུང་ལས་ 

ནང་ཁྲལ་ ལོག་འཐོབ་ནི་མེདཔ་ལས་ འབབ་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་ཚོད་རྩིས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༣,༩༤༣.༩༦༧ 

བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་ མཐོ་ཤོས་ར་ ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༥,༠༣༧.༤༦ དེ་

ཅིག་གིས་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ཨིན། ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སོམ་ཤོས་ར་ ལས་འཛིན་གྱི་

འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་དང་ སྤོད་ཁྲལ་ དེ་ལས་ བཙོང་ཁྲལ་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལྷགཔ་ཅིག་ འཐོན་

ནི་གི་རྩིས་ཡོད། 



རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ཅན་མ། 21

ཁེབ་ས་བགོ་བཤའི་ རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་དང་ དངུལ་ལྷག་གི་ རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་ དེ་ལས་ ལས་འཛིན་ཚུ་

ལས་ སྐྱེད་ཀྱི་བྱུང་ཐོ་ཚུ་ ཁྲལ་མིན་འོང་འབབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ སོམ་ཤོས་ཨིན། ཁྲལ་མིན་འོང་འབབ་དང་

འབྲེལ་ཏེ་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ནང་ལས་ ཁེབ་ས་དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༨.༠༠༠ འབད་མི་

ཅིག་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ནང་ལུ་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ ནང་འཁོད་འོང་

འབབ་དེ་ ཡར་སེང་འཐེབ་འཐོན་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད། 

གལ་སྲིད་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁྲལ་གྱི་གཞི་རྟེན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་པ་ཅིན་ 

ཐབས་ལམ་གསརཔ་འདི་གིས་ མ་འོངས་པའི་ནང་ ཁྲལ་ཁ་སྐོང་འཐོབ་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། 

གནང་སྦྱིན། 

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ གནང་སྦྱིན་བསོམས་ཀྱི་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

༦༣,༠༤༤.༣༤ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ ཐོན་ཁུངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ཨིན། 

གནང་སྦྱིན་བསོམས་ལས་ རྒྱ་གཞུང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༡ དང་ ལྷག་ལུས་དེ་ རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གཤིས་མ་

དངུལ་དང་་ ཇའེ་ཀ་ དེ་ལས་ ཟུང་ཕྱོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་ལས་ འཐོབ་ནི་

གི་རྩིས་ཨིན།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་དོན་ལུ་ གནང་སྦྱིན་གྱི་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥,༩༢༩.༨༨༦ འབད་ས་

ལས་ རྒྱ་གཞུང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣,༠༢༤.༡༡༤ དང་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་གཞན་ཚུ་ནང་

ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༧༠༢.༡༦༠ དེ་ལས་ བློ་གཏད་མ་དངུལ་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

༢༠༣.༦༡ འཐོན་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན། 
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གྲོགས་རམ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཁས་ལེན་གཏན་འཁེལ་དང་ ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཤུལ་

ལུ་ གནང་སྦྱིན་ཚུ་     ནང་སྡེབས་འབདཝ་ད་ གནང་སྦྱིན་གྱི་བྱུང་ཐོ་ ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་རེ་བ་ཡོད། 

མི་མང་ཟད་འགྲོ།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 310,016.072 

འབད་མི་དེ་ ཧེ་མའི་འཆར་གཞི་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༨ ཀྱི་ ཡར་སེང་ཡོད། 

རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 193,895.344 འབད་མི་དེ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་

དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༩ དེ་ཅིག་གི་ ཡར་སེང་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ གློག་མེའི་བུ་ལོན་གྱི་

སྐྱེད་ཚུ་ མཐོ་སུ་སྦེ་སྤོད་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་དཔྱ་བགོ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཨིན། གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོའི་ཐད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 116,120.728 ཀྱི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་

མི་དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་འཆར་གཞི་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༦ གི་ ཡར་སེང་ཡོད།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་བསོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4༧,༦༩༨.1༢༩ གི་

རྩིས་ཨིན།  ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱིས་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱུན་

སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ཧྲིལ་བུ་ཁྱབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་གུར་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ཡང་ དམའ་ཤོས་ བརྒྱ་

ཆ་ ༢༠ གབ་ཚུགས་ནི་གི་རྩིས་ཨིན། 
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དངུལ་བསོམས་ལྷག་ཆད།

འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་

ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༤ རེ་གུ་ གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་ད་ རྩིས་ཆད་འདི་ དངུལ་

རྩིས་དམིགས་གཏད་ལྟར་དུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣ འོག་རྒྱུ་བཞག་

དགོ་མི་ ཚད་གཞིའི་ནང་འཁོད་ གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ དངུལ་བསོམས་ལྷག་ཆད་ཀྱི་ཐད་ལུ་ རྩིས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

5,234.324 གུ་གནས་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་མི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་

ཆ་ ༢.༦༩ ཨིནམ་ད་ རྩིས་ཆད་འདི་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ བསུབ་ནི་གི་རྩིས་ཨིན།  

ཁྲམ་རིས་ ༡.༦ པ་: དངུལ་འབྲེལ་ཡོངས་བསོམས།
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རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས།

དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ གན་འཛིན་ཐོག་གི་ ནང་འཁོད་

སྐྱིན་འགྲུལ་གུ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སོ་

ནམ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ཚུ་ནང་ལས་ སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བསུབ་ནི་ཨིན། སྐྱིན་

འགྲུལ་ཐོབ་མི་ཚུ་ གཙོ་རིམ་ཐོག་གི་ལས་རིམ་དང་ལས་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ 

རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལས་ འཆར་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་བུ་ལོན་དང་འདྲ་

བའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་ཀྱི་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 29,243.43 

འབད་མི་དེ་ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,074.21 དང་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་

ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 25,059.43 གྱི་ཐོག་ལས་ བསུབ་ནི་གི་རྩིས་ཨིན། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་དོན་ལུ་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,234.32 འབད་

མི་དེ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ སྐྱེད་མེད་པའི་ ལས་རིམ་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

2,143.865 (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 30)དང་ ལྷག་ལུས་དེ་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ 

བསུབ་ནི་གི་རྩིས་ཨིན།  

གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་དང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་གཞན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ཚབ་ལེན་ 

སྐྱིན་ཚབ་ཚུ་གི་ མཉམ་བསོམས་དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་བཀོད་དེ་ ཟུར་དེབ་ ༢ པ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
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མི་མང་བུ་ལོན།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླཝ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༣༠ ཚུན་ལུ་ མི་མང་བུ་ལོན་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

182,674.920 འབད་མི་དེ་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 175,127.470 དང་ ནང་འཁོད་བུ་

ལོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7,547.450 ཨིན་པས། 

 

ད་རེས་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ཆིངས་ཡིག་

དང་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་ཀྱི་ ཚོད་རྩིས་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་འབདཝ་ད་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ 

པའི་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ མི་མང་བུ་ལོན་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 249,232.38 གུ་གནས་ནི་གི་ བརྡ་སོན་

ཡོད་མི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༧.༦ གི་རྩིས་ཨིན་པས། འདི་ཡང་ 

འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ གྱི་ ཡར་སེང་ཨིན་པས། 

མི་མང་བུ་ལོན་གྱི་ ཆ་ཤས་སོམ་ཤོས་ར་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ལེན་པའི་ ཕྱིའི་

བུ་ལོན་འོང་ནི་ཨིན། ཕྱིའི་བུ་ལོན་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གློག་མེའི་བུ་ལོན་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༩ དང་ གློག་

མེ་མེན་པའི་བུ་ལོན་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༡ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ཨིན་པས། གློག་མེའི་བུ་ལོན་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

131,662.71 ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 170,533.21 གུ་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་གི་རྩིས་ཡོདཔ་

ད་ གློག་མེ་མེན་པའི་བུ་ལོན་གྱི་ཐད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 47,509.85 ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

45,333.96 གུ་ འབབ་ནི་གི་རྩིས་ཡོད། ཨིན་རུང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཐོག་གི་ལས་འགུལ་གསརཔ་ གང་

རུང་གིས་ བུ་ལོན་བསོམས་ལུ་ ཡར་སེང་འཐོན་འོང་།  

ནང་འཁོད་བུ་ལོན་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7,547.450 འབད་མི་ནང་ མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་

ཐོག་གི་ བུ་ལོན་ཆད་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7,500 འབད་མི་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

47.450 འབད་མི་ཚུདཔ་ཨིན།   
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ཁྲམ་རིས་ ༡.༧ པ་: མི་མང་བུ་ལོན།

ཕྱིའི་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཆ་ཚད་དེ་ འོག་གི་ཁྲམ་རིས་ནང་ལས་གསལ་དོ་བཟུམ་ མཐོ་

ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ གི་ནང་འཁོད་གནས་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།

ཁྲམ་རིས་ ༡.༨ པ་: ཕྱིའི་ཕུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ཕྱིར་ཚོང་གི་ཆ་ཚད།
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ལེའུ་ ༢ པ་:
 རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་དང་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་

ཡིག་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླཝ་ ༦ པའི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ ༢ པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡ པ་ནང་ལུ་

ཕུལ་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་ཧྲིལ་བུའི་རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་

དངུལ་དང་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་གྱི་ཐད་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླཝ་ ༡༢ པ་ཚུན་ ཟླ་ངོ་དྲུག་རྐྱངམ་

གཅིག་གི་ འཆར་དངུལ་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡོད།  

འདི་འབདཝ་ལས་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་དེ་ 

རྩིས་ལོ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་རུང་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ ཟད་འགྲོ་

གཏང་ནི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ དུས་ཡུན་རོགསཔ་ཨིན།་ འདི་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ ཟླཝ་ ༦ པ་ཚུན་གྱི་ དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-

༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ ཟླཝ་ ༦ པ་ཚུན་གྱི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་ ད་རེས་

ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ལས་དོན་ཚུ་དང་ ལས་དོན་གསརཔ་ཚུ་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་གུ་གཞི་

བརྟེན་ཏེ་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དཔྱ་བགོ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་

འདི་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྟུན་དམ་ཟབ་ཐོག་ལས་ བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན། 



རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ཅན་མ།28

2.1 རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ གནང་གྲུབ་འཆར་དངུལ།

འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༨-༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་འཆར་

དངུལ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36,317.937 འབད་ས་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ 29,075.167 དང་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,386.162 དེ་ལས་ 

སྐྱིན་ཚབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,842.168 དང་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་

དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 14.440 ཡོདཔ་ཨིན། གནང་བ་གྲུབ་པའི་འཆར་དངུལ་གྱི་བཅུད་བསྡུས་

དེ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡ པ་དང་ ཟུར་དེབ་ ༡ པའི་ནང་ལུ་ དཔྱ་བགོའི་ལས་འཆར་ནང་ལུ་བཀོད་

དེ་ཡོད། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡ པ་: རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ གནང་གྲུབ་འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ཨང་ ཟད་འགྲོའི་དབྱེ་བ། དངུལ་བསོམས།

1 རྒྱུན་སྐྱོང་། 29,075.167

2 གསར་སྒྲུབ། 5,386.162

3 སྐྱིན་འགྲུལ། 14.440

4 སྐྱིན་ཚབ། 1,842.168

བསོམས། 36,317.937

བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཕན་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་

བཀོད་དེ་ཡོད། 
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ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༢ པ་: ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ འཆར་དངུལ་བཅུད་

བསྡུས།

    དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཨང་། དབྱེ་བ།

གནང་བ་གྲུབ་པའི་འཆར་དངུལ།

རྒྱུན་སྐྱོང་།

གསར་སྒྲུབ།

བསོམས།ལཱ་ཤུལ་འཕོ་མཐུད་/
ལག་ཐོད་ཡོད་མི།

གལ་ཆེ་བའི་ནམ་
རྒྱུན་གྱི་ལཱ།

1 ལྷན་ཁག་ཚུ། 14,618.134 2,490.954 1,051.074 18,160.162

2 དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། 290.759 18.500 - 309.259

3 རྩ་ཁྲིམས་འདུས་ཚོགས། 849.026 61.939 29.236 940.201

4 རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། 3,904.880 519.522 90.538 4,514.940

5 རོང་ཁག་ཚུ། 8,090.885 226.670 1.000 8,318.555

6 རྒེད་འོག་ཚུ། 470.164 2.300 - 472.464

7 ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ། 851.319 11.550 - 862.869

8 དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། 2,739.487 2,739.487

སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི། 14.440 14.440

བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་། 1,842.168 1,842.168

ལྷན་ཐབས་དང་རྩིས་ཐོ་སོ་

སོར་ བགོ་བཤའ་བཅས།

211.379 211.379

སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག། 671.500 671.500

བསོམས། 29,075.167 6,070.922 1,171.848 36,317.937
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2.2 སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན་གྱི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ (གསར་སྒྲུབ་)།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་ཚུ་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ 

གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 11,380.192 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།:

1. རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་སྒྲིག་བཀོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གཏན་འཁེལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཐོན་ཁུངས།

2. འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ འཆར་དངུལ་བསོམས། 

3. འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ལྕོགས་གྲུབ།

4. དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣ འོག་རྒྱུ་

བཞག་ནི་དང་། 

5. གྲོགས་རམ་བྱིན་མི་ཚུ་གི་ཁས་ལེན།

དཔྱ་བགོ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10,666.848 དེ་ གསར་སྒྲུབ་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 713.344 དེ་ སྐྱིན་ཚབ་དང་སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། འཆར་

གཞི ༡༢ པའི་ གཙོ་རིམ་ཚུ་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ དཔྱ་བགོ་མཐོ་ཤོས་འཐོབ་ནི་ཨིནམ་

ད་ དེ་གི་འོག་ལས་ར་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་འཐོབ་ནི་ཨིན། 

འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་གྱི་ དཔྱ་བགོ་ཚུ་

བཀོད་དེ་ཡོད།  
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ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༣ པ་: ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས་  (སྤྱི་ལོ་ 

༢༠༡༩ ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ཨང་། ལས་སྡེ། གསར་སྒྲུབ།

1 ལྷན་ཁག་ཚུ། 5,324.390

2 དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། 33.991

3 རྩ་ཁྲིམས་འདུས་ཚོགས་ཚུ། 89.384

4 རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ། 698.410

5 རོང་ཁག་ཚུ། 1,431.978

6 རྒེད་འོག་ཚུ། 942.786

7 ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ། 564.849

8 དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། 2,294.404

སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་ལུ། 80.588

བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ། 632.756

ལྷན་ཐབས་དང་ རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་ བགོ་བཤའ་བཅས། 606.560

སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག། 974.500

བསོམས། 11,380.192
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2.3 རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 47,698.129 

ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ ༢ པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡ པ་ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་

གྲུབ་པའི་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36,317.937 འབད་མི་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན་གྱི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 11,380.192 ཚུདཔ་ཨིན། 

འདི་ཡང་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་གི་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥.༥ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་

ཨིན། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ཡོངས་བསོམས་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་

ཡོད། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༤ པ་:  རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་བཅུད་

བསྡུས།

                           དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ཨང་། ཟད་འགྲོའི་དབྱེ་བ། དངུལ་བསོམས།

1 རྒྱུན་སྐྱོང་།         29,075.167 

2 གསར་སྒྲུབ།         16,053.010 

3 སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི།            95.028 

4 སྐྱིན་ཚབ།         2,474.924 

 བསོམས། 47,698.129 
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རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ འདི་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ ལོ་ངོ་དང་པ་འབདཝ་ལས་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་

དངུལ་འདི་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༤ རྐྱངམ་གཅིག་ཨིནམ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ 61 འདི་ 

རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་དང་ དེའི་འོག་ལས་ར་ སྐྱིན་ཚབ་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་ཚུ་ཨིན།  

སྒོར་ཁྲམ་ ༢.༡ པ་: འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་བསོམས་ བརྒྱ་ཆ་ནང་།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བསོམས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 23,484.552) 

ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ འཐོབ་ནི་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ ལག་ཐོག་ཡོད་མི་དང་ ལཱ་ཤུལ་འཕོ་མཐུད་མང་

ཤོས་ཅིག་ ལྷག་ཁག་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 

༢༦ དང་ དེའི་འོག་ལས་ར་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དཔྱ་བགོ་མཐོ་སུ་

འཐོབ་ནི་ཨིན། 

  

ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༥ པ་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༥ པ་: ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་བསོམས།

                       དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཨང་། དབྱེ་བ།

རྒྱུན་སྐྱོང།་
(ཀ)

གསར་སྒྲུབ།
གསར་སྒྲུབ་
བསོམས། 

(ཁ) བསོམས། 
(ཀ+ཁ)

(ཟླཝ་ ༧-༦ 
པ་ཚུན།)

(ཟླཝ་ ༧-༡༢ 
པ་ཚུན།)

(ཟླཝ་ ༡-༦ 
པ་ཚུན།)

(ཟླཝ་ ༧-༦ 
པ་ཚུན།) 

1 ལྷན་ཁག་ཚུ། 14,618.13 3,542.03 5,324.39 8,866.42 23,484.55

2 དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། 290.759 18.5 33.991 52.491 343.25

3 རྩ་ཁྲིམས་འདུས་

ཚོགས་ཚུ།

849.026 91.175 89.384 180.559 1,029.59

4 རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ། 3,904.88 610.06 698.41 1,308.47 5,213.35

5 རོང་ཁག་ཚུ། 8,090.89 227.67 1,431.98 1,659.65 9,750.53

6 རྒེད་འོག་ཚུ། 470.164 2.3 942.786 945.086 1,415.25

7 ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ། 851.319 11.55 564.849 576.399 1,427.72

8

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག 2,739.49 2,294.40 5,033.89 5,033.89

སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག། 671.5 974.5 1,646.00 1,646.00

སྐྱིན་ཚབ། 1,842.17 632.756 2,474.92 2,474.92

ལྷན་ཐབས་/རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་/བགོ་
བཤའ་བཅས།

211.379 606.56 817.939 817.939

སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི། 14.44 80.588 95.028 95.028

བསོམས། 29,075.17 7,242.77 11,380.19 18,622.96 47,698.13



རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ཅན་མ། 35

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས་དེ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༦ པ་: རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁ་གསལ། 
 གནང་གྲུབ་
འཆར་དངུལ་ 
(༦/2018) 

  འཆར་
དངུལ་ཚོད་རྩིས། 

(༡/2019) 

ཐོན་ཁུངས་བསོམས། 38,600.392 39,893.853 

༡.  ནང་འཁོད་འོང་འབབ། 35,854.998 33,943.967 

༡.  ཁྲལ། 26,150.961 25,037.460 

༢. ཁྲལ་མིན། 9,704.037 8,906.507 

༢. བྱུང་ཐོ་གཞན། 10.000 20.000 

༣. གནང་སྦྱིན་ཚུ། 2,735.394 5,929.886 

༡.  ལས་རིམ་གནང་སྦྱིན། 150.000 150.000 

ཀ)   རྒྱ་གཞུང་།  -   -   

ཁ) གཞན་གྱི་རིགས། 150.000 150.000 

༢.  ལས་འགུལ་གནང་སྦྱིན། 2,585.394 5,779.886 

ཀ)   རྒྱ་གཞུང་།   1,072.003 3,024.114 

ཁ)  གཞན་གྱི་རིགས། 1,513.391 2,755.772 

༡.    ཟད་འགྲོ་བསོམས། 34,461.329 45,128.177 

༡.   རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 29,075.167 29,075.167 

༢.  གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ། 5,386.162 16,053.010 
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ཁ་གསལ། 
 གནང་གྲུབ་
འཆར་དངུལ་ 
(༦/2018) 

  འཆར་
དངུལ་ཚོད་རྩིས། 

(༡/2019) 

སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ཆད།  4,139.063 (5,234.324)

རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས། (4,139.063) 5,234.324 

ཀ. སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 1,554.413 1,433.162 

༡. ངོ་བོ་ཚབ་ལེན། 1,568.853 1,528.190 

ཕབ་ཆ་: སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི། 14.440 95.028 

ཁ. ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། (1,210.837) 961.245 

༡.  ལས་འགུལ་སྐྱིན་འགྲུལ། 626.023 1,281.689 

༢.  ལས་རིམ་སྐྱིན་འགྲུལ། -   2,143.865 

 ཕབ་ཆ་ སྐྱིན་ཚབ། 1,836.860 2,464.309 

 ག. ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་ རྩིས་ལྷག་/རྩིས་ཆད། 4,477.331 (2,850.532)

 ༡. ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ། -   -   

 ཕབ་ཆ་ སྐྱིན་ཚབ། 5.308 10.615 

 ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས། 206,234.000 194,451.578 

ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ལས་བརྒྱ་ཆ་ནང་བཀོད་པའི་ དངུལ་བསོམས་ལྷག་

ཆད།

2.0% -2.69%
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2.4 ཐོན་ཁུངས།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ ཐོན་ཁུངས་བསོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 39,893.853 གི་ཚོད་རྩིས་

ཡོད་མི་དེ་ འགོ་ཐོག་ཚོད་རྩིས་དང་ཕྱདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༢༩༣.༤༦༡ ཡར་སེང་ཨིན། དེ་ཡང་

གཙོ་བོ་ར་ ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,194.492 ཐོབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་ཐད་ལུ་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ལས་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་ འགོ་

བཙུགས་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཕྱིས་མི་དང་ ཆུའི་གནས་སངས་མ་ལེགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ གློག་མེའི་ཐོན་

ཤུགས་ བབས་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,911.031 ཕབ་ཆག་གི་སྒོ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ 33,943.967 གུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད། 

2.4.1 ནང་འཁོད་འོང་འབབ།

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 33,943.967 གྱི་ ཚོད་

རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད། ནང་འཁོད་འོང་འབབ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་  25,037.460 དང་ ཁྲལ་མིན་འོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 8,906.507 གྱི་རྩིས་ཨིན།

ནང་འཁོད་འོང་འབབ་བསོམས ཚོད་རྩིས་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,911.031 དེ་ཅིག་ 

ཕབ་ཆག་གི་སྒོ་ལས་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད། འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ གློག་མེའི་ཐོན་ཤུགས་ལུ་ ཉམས་

ཆག་བྱུང་མི་དང་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ལས་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་ ཕྱིས་མི་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,113.501 དང་ ཁྲལ་མིན་འོང་འབབ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ 797.530 བབས་སོང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན
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2.4.2 ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་ཚུ།

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ གནང་སྦྱིན་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

5,929.886 ཨིན་ས་ལས་ གནང་སྦྱིན་སོམ་ཤོས་ཅིག་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་ མཐུད་འབྲེལ་མ་དངུལ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,550.900 དང་ ལཱ་ཤུལ་འཕོ་མཐུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,473.214 

འཐོབ་ནི་གི་རྩིས་ཨིན། དེ་གི་ལྷག་ལུས་དེ་ ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོགས་པ་དང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ དེ་

ལས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ད་རེས་ ལག་

ལེན་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འཐོབ་ནི་གི་རེ་བ་ཡོད། 

2.5 ཟད་འགྲོ།

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་གི་ ཟད་འགྲོ་བསོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 45,128.177 གི་ཚོད་རྩིས་བཀོད་ས་

ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 29,075.167 དང་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ 16,053.010 ཨིན། 

2.5.1 རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 29,075.167 ཡོད་ས་

ལས་ དངུལ་ཕོགས་དང་གླ་ཆ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 37 དང་ ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 35 དེ་

ལས་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་དང་ གནང་སྦྱིན་ རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་ཚུ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 23 དང་ སྐྱེད་སྤོད་ནི་

གི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 5 གི་རྩིས་ཨིན། 



རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ཅན་མ། 39

2.5.2 གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ།

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་གི་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོའི་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 16,053.010 འབད་ས་

ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླཝ་ ༧ པ་ལས་ ༡༢ པ་ཚུན་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,386.162 

དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10,666.848 

ཨིན། གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ལས་དོན་ཚུ་དང་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་

རིམ་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ གཙོ་རིམ་གུ་གཞི་བརྟེན་པའི་ ལས་དོན་གསརཔ་ཚུ་གི་ གྲ་

འགྲིག་ལཱ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གྱི་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཐིག་ཁྲམ་ 2.7 ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཨང་ དབྱེ་བ།
 གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ 

༧-༡༢ པ་ཚུན།) 

 གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 
 བསོམས།

1 ལྷན་ཁག་ཚུ། 4,424.907 6,905.450 11,330.357

2 དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། 18.500 33.991 52.491

3 རྩ་ཁྲིམས་འདུས་ཚོགས་ཚུ། 91.175 89.384 180.559

4 རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ། 610.060 698.410 1,308.470

5 རོང་ཁག་ཚུ། 227.670 1,431.978 1,659.648

6 རྒེད་འོག་ཚུ། 2.300 942.786 945.086

7 ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ། 11.550 564.849 576.399

བསོམས། 5,386.162 10,666.848 16,053.010
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2.5.2.1 ལྷན་ཁག་ཚུ།

གསར་སྒྲུབ་དཔྱ་བགོ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10,666.848 འབད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ 

ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ 6,905.450 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།: 

༡. ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་: གཙོ་བོ་ར་ ད་རེས་ ལག་ལེན་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ དབང་

འདུས་རོང་དང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ འབྲུག་རྒྱལ་རོང་དང་ མགར་ས་རོང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་

ལས་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  511.936 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། 

དཔྱ་བགོ་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འགག་སྡེའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ ཉོ་ནི་གི་

དཔྱ་བགོ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། 

༢. དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་:: དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ ༡,༩༨༨.༤༧༧ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། དཔྱ་བགོ་བསོམས་འདི་གི་ཐོག་ལས་ འཕལ་

མཁོ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་གཙོ་རིམ་ལས་དོན་ དེ་ལས་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་

ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 407.417 དང་ སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

974.500 དེ་ལས་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་དང་ རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་ བགོ་བཤའ་བཅས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 606.560 འབད་མི་ཚུ་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

༣. ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།:: གཙོ་བོ་ ནིའུ་དིལླི་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ལས་གཡོག་

པའི་སོད་ཁྱིམ་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་དང་ ནིའུ་ཡོཀོ་ལུ་ དབུ་ཁྲིད་ཡིག་ཚང་གི་ 

ནང་ཆས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 37.566 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
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༤. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།::  སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ཐད་ལུ་ གཙོ་བོ་ 

སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་དང་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ དེ་ལས་ རང་

བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ ཉམས་གསོ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་དང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ 

ཚོང་སྒྱུར་དང་ གནས་གོང་རིམ་བཀལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  

544.958 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༥. བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག།: བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ 187.947 དཔྱ་བགོ་བཞག་ཡོད་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ བཟོ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་

དང་ ས་ཐོག་འབབ་ཚུགས་ དེ་ལས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་བརྩམ་ནི་དང་

འདྲ་བའི་ ལས་དོན་སོམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༦. ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག།:: ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

2,367.228 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ བང་ཕྱོགས་ཀྱི་ ཤར་ནུབ་

གཞུང་ལམ་ རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་མིའི་བསྒང་ཡོད་མི་དང་ དཱལ་བ་རི་-དར་དཀར་དཔལ་ལ་འཁོར་ལམ་

དང་ ཁ་སད་ནང་-ཇེང་ཀ་ན་འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན། དཔྱ་བགོ་འདི་ནང་ལུ་ 

ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ མཁོ་བད་ཚུ་བཙུགས་ནི་དང་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ཚུ་ཡང་

ཚུདཔ་ཨིན།

༧. བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།:: བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ གཙོ་བོ་ མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་ ས་

སྒོ་སོ་ནི་དང་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 295.267 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། དཔྱ་བགོ་འདི་ནང་ལུ་ རོང་ཁག་ཚུ་

ནང་ གློག་བརྙན་ཁང་དང་ ཁྲབ་སོན་ཁང་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ཡང་ 

དཔྱ་བགོ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། 
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༨. གསོ་བ་ལྷན་ཁག།: གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

442.910 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ ཉལ་ཁྲི་ ༡༥༠ འབད་མི་ རྒྱལ་བཙུན་

རྗེ་བཙུན་པདྨ་ སྐྱེས་མ་དང་ཨ་ལུའི་སན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ བདེ་བའི་ཐང་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་ ༤༠ 

འབད་མི་ སན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་ནི་དང་ སན་བཅོས་ལག་ཆས་དང་ ནད་པའི་

སྐྱེལ་འདྲེན་སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ད་རེས་ ལག་ལེན་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་

སོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན།   

༩. ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།: ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་ 269.794 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བུ་མ་ (ཁྱུང་

འདུ་དང་ ལྕགས་ས་མཁར་ རྡོ་རོ་ཁ་ ཝ་ན་ཁ་) ཚུ་དང་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ (སྤུ་ན་ཁ་

ལུ་བདེ་ཆེན་རྩེ་མོ་དང་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་ མུ་ཏིག་ཐང་)ཚུ་གི་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་འདྲ་བའི་ ལཱ་ཤུལ་འཕོ་

མཐུད་དང་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ལས་རིམ་ འཕོ་མཐུད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༡༠. ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག།: ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

259.367 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་ཡང་གཙོ་བོ་ར་ ལཱ་གཡོག་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ལས་རིམ་

དང་ ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལུ་ འཇིགས་

མེད་དབང་ཕྱུག་ནུས་ཤུགས་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན། 
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ལྷན་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ གཤམ་

འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༨ པ་: ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་བཅུད་བསྡུས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཨང་། ལས་སྡེ།
གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ 

༦ པ་ཚུན།)

1 ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག 511.936

2

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག ༡,༩༨༨.༤༧༧

སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག 974.500

ལྷན་ཐབས་/རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་/བགོ་བཤའ་བཅས། 606.560

3 ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག 37.566

4 སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག 544.958

5 བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག 187.947

6 ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག 2,367.228

7 བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག 295.267

8 གསོ་བ་ལྷན་ཁག 442.910

9 ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག 269.794

10 ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག 259.367

བསོམས། ༦,༩༠༥.༤༥༠
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2.5.2.2 དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 33.991 དཔྱ་བགོ་

བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་དང་ རྡོ་རོ་ཁ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཚུ་ནང་ དྲང་དཔོན་

གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ བཀྲིས་སྒང་དང་ ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ལུ་ ཁྲིམས་ཁང་ཉམས་གསོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༩ པ་: དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གི་ འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས།

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

 འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས།
ཚོད་རྩིས་བསོམས། 

(ཀ+ཁ+ག)
རྒྱུན་སྐྱོང་ (ཟླཝ་ ༧ པ་

ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 

ཀ

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༧ 

པ་ལས་ ༡༢ པ་ཚུན།) 

ཁ

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 

ག

290.759 18.500 33.991 343.250

2.5.2.3 རྩ་ཁྲིམས་འདུས་ཚོགས་ཚུ།

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས།

 

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཙོ་བོ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཡིག་ཚང་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་

དང་ ཚོང་འབྲེལ་དྲང་བདེན་ལས་རིམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ བཀག་སོམ་ 

ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ནི་ཚུ་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 28.388 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། 
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ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡༠ པ་: ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས།

  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས། ཚོད་རྩིས་བསོམས། 

(ཀ+ཁ+ག)རྒྱུན་སྐྱོང་ (ཟླཝ་ ༧ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 

ཀ

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༧ པ་

ལས་ ༡༢ པ་ཚུན།) 

ཁ

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 

ག

83.483 13.178 28.388 125.049

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས།

གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 9.103 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ སྤྱི་

ཚོགས་ ༣ པའི་ བཙག་འཐུའི་ཤུལ་ལུ་ ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་གི་ བརྗེ་སོར་ལས་རིམ་གྱི་དོན་

ལུ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡༡ པ་: འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས།

ཚོད་རྩིས་བསོམས། 

(ཀ+ཁ+ག)
རྒྱུན་སྐྱོང་ (ཟླཝ་ ༧ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 

ཀ

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༧ པ་

ལས་ ༡༢ པ་ཚུན།) 

ཁ

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 

ག

515.024 15.113 9.103 539.240
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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཙོ་བོ་ མི་སོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ལག་ལེན་གྱི་ ཟད་འགྲོ་

བགོ་བཤའ་དང་ ཞི་གཡོག་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་ ཡར་དྲག་ཏང་ནི་ དེ་ལས་ ཞི་གཡོག་གི་གཟེངས་

བསོད་རྟགས་མ་དང་ ན་གཞོན་ཁྱད་ལཱ་འགོ་ཁྲིད་ལས་རིམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསར་

སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ༌ས༌ཡ༌ 29.550 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡༢ པ་: རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས།

ཚོད་རྩིས་བསོམས། 

(ཀ+ཁ+ག)

རྒྱུན་སྐྱོང་ (ཟླཝ་ ༧ པ་

ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 

ཀ

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༧ 

པ་ལས་ ༡༢ པ་ཚུན།) 

ཁ

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 

ག

68.538 46.108 29.550 144.196

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ རྩིས་ཞིབ་འཕོ་མཐུད་རིམ་ལུགས་ གཅིག་

སྒྲིལ་ཅན་བཟོ་ནི་དང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་

འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 22.343 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།
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ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡༣ པ་: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས།

ཚོད་རྩིས་བསོམས། 

(ཀ+ཁ+ག)
རྒྱུན་སྐྱོང་ (ཟླཝ་ ༧ པ་

ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 

ཀ

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༧ 

པ་ལས་ ༡༢ པ་ཚུན།) 

ཁ

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 

ག

181.981 16.776 22.343 221.100

2.5.2.4 རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ། 

གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ༣༤ གི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་

འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱིས་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 698.410 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཐིག་ཁྲམ་ 2.14: རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས།

   དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཨང་ ལས་སྡེ།

འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས།

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།)

1 མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་། 1.500 

2 འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཡིག་ཚང་། 0.180 

3 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ། 42.922 

4 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། 3.490 

5 ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས། 73.928 

6 ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་། 3.700 



རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ཅན་མ།48

ཨང་ ལས་སྡེ།

འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས།

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།)

7 རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་། 2.250 

8 འབྲུག་་་་མ་པིཀ་ཚོགས་ཆུང་། 67.000 

9 རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 7.503 

10 རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས། 20.000 

11 འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་དཔལ་འཛོམས་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་

བ།

53.891 

12 རྒྱལ་ཡོངས་དའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས། 1.800 

13 རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལྷན་ཚོགས། 10.900 

14 རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་། 9.826 

15 རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ། 69.400 

16 རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན། 0.655 

17 འབྲུག་་ོ་རས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན། 4.797 

18 འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན། 83.575 

19 སན་རས་དམ་འཛིན་དབང་འཛིན། 2.317 

20 འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ། 29.105 

21 རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས། 5.854 

22 འབྲུག་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 18.975 

23 འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 3.000 

24 སྐུ་སྒེར་ལྷན་ཚོགས། 6.350 

25 འབྲུག་ཚད་གཞི་བཀོད་ཚོགས། 3.640 
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ཨང་ ལས་སྡེ།

འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས།

གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།)

26 གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་བའི་ཚན་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ། 30.363 

27 འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ཁྲིམས་དོན་སློབ་གྲྭ། 1.266 

28 འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་སྤེལ་ཁང་། 3.746 

29 ཞི་བའི་མི་སྡེ་ཚོགས་པའི་དབང་འཛིན། 0.050 

30 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་། 101.744 

31 བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་དབང་འཛིན། 2.700 

32 འབྲུག་གསོ་བའི་བློ་གཏད་མ་དངུལ། -   

33 རྒྱལ་ཡོངས་ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཤིས་བརྟག་དཔྱད་ལྟེ་བ། 31.033 

34 འབྲུག་སན་དང་གསོ་བའི་ལྷག་ཚོགས། 0.950 

 རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་བསོམས། 698.410 
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རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལས་དོན་སོམ་ཤོས་ལ་ལུ་ཅིག་ གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡༥ པ་: རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་སོམ་ཤོས་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ཨང་ ལས་སྡེ། ལས་དོན་གྱི་མིང་། དངུལ་བསོམས།

1 ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས། རྟ་མགོ་ནང་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་རྒྱ་སྐྱེད། 11.502

2 འབྲུག་་་་མ་པིཀ་ཚོགས་ཆུང་། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ རྩེད་རིགས་

ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 

7.000

3 འབྲུག་་་་མ་པིཀ་ཚོགས་ཆུང་། ལྷུན་རྩེ་ལུ་ རྩེད་ཐང་བཅོས་ཙྭ་བཙུགས་ནི། 30.000

4 འབྲུག་་་་མ་པིཀ་ཚོགས་ཆུང་། ནེ་པཱལ་ལུ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྩེད་འགྲན་ཐེངས་ 

༡༣ པ་ནང་ལུ་ གྲལ་གཏོགས་དང་ གྲ་

འགྲིག

8.000

5 འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་

བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན།

ཡིག་ཚང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན། 22.423

6 འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་

བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན།

གྲོང་གཡུས་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་རིམ། 55.000

7 འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་དཔེ་མཛོད་བཟོ་

བསྐྲུན།

53.890

8 རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ། རྒྱལ་པོའི་ཞིང་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་

སློབ་གྲྭ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༩༦ འབད་མི་ 

སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན། 

13.863

9 རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ། ཤེས་རབ་རྩེའི་བཟའ་ཁང་ཉམས་གསོ། 5.000

10 རྒྱལ་ཡོངས་ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་
གཤིས་བརྟག་དཔྱད་ལྟེ་བ།

ཆུ་དཔྱད་ལག་ཆས་ཀྱི་ ཡན་ལག་ཅ་ཆས་

མཁོ་སྒྲུབ།

7.340
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ཨང་ ལས་སྡེ། ལས་དོན་གྱི་མིང་། དངུལ་བསོམས།

11 རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་
སངས་ལྷན་ཚོགས།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ གནམ་གཤིས་

འགྱུར་བའི་མཐུན་གྲོས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ལུ་ 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་བརྒྱུད་འབྲེལ་ ༣ པ།

5.900

12 གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་བའི་ཚན་རིག་
གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ།

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་བའི་ཚན་རིག་གཙུག་

ལག་སློབ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་

བསྐྲུན།

20.000

13 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་

ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་།

སྐྱེ་ལྡན་སན་རིག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ མཁོ་སྒྲུབ་

བཅས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན།

6.000

14 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་

ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་།

གློག་དཔར་འཕྲུལ་ཆ་ཡར་སེང་། 21.780

15 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་

ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་།

སན་ཁང་གི་ལག་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ། 20.000

16 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་

ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་།

རྒྱལ་བཙུན་རྗེ་བཙུན་པདྨ་སྐྱེས་མ་དང་ཨ་

ལུའི་སན་ཁང་གི་ མི་སྡེའི་གསོ་བའི་ལས་

ཁུངས་ནང་ ནང་ཆས་བཙུགས་ནི། 

20.764

2.4.5.5 ས་གནས་གཞུང་ཚུ། (རོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ)

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་

དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  2,939.613 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། དཔྱ་བགོ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

རོང་ཁག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,431.978 དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 942.786 

དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 564.849 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་

ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོད།: 
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ཐིག་ཁྲམ་ 2.16: ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གི་ འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཨང་ དབྱེ་བ། གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།) 

1 རོང་ཁག་ཚུ། 1,431.978

2 རྒེད་འོག་ཚུ། 942.786

3 ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ། 564.849

བསོམས། 2,939.613

རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་གི་ འཆར་དངུལ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 331.950)དང་ གྲོང་གཡུས་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

141.137) དེ་ལས་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 80.872) ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

ལས་དོན་སོམ་ཤོས་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།:

ཐིག་ཁྲམ་ 2.17 པ་: རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་གི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཨང་ རོང་ཁག ལས་དོན།
དངུལ་

བསོམས།

མ་དངུལ་

འབྱུང་ཁུངས།

1 ཆུ་ཁ།
སྐམ་སྦྱི་སློབ་གྲྭ་དབུས་མ་ནང་ མཐུན་རྐྱེན་འཐེབ་བཟོ་

བསྐྲུན་- ལཱ་ཤུལ་འཕོ་མཐུད།
10.500 འབྲུགཞུང་།

2 ཧཱ། ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་གི་ཆོས་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ། 10.000 འབྲུགཞུང་།

3 མགར་ས། གྲྭ་ཤག་བཟོ་བསྐྲུན་- ལཱ་ཤུལ་འཕོ་མཐུད། 10.000 འབྲུགཞུང་།

4 ལའུ་རི་རྒེད་འོག སྤྲིང་ཟམ་བཟོ་བསྐྲུན། 8.800 འབྲུགཞུང་།

5 ལྷུན་རྩེ།
ཕག་གླིང་ཁྲོམ་གྱི་ འཁོར་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ གཏན་

འཇགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ།
7.646

འབྲུགཞུང་།
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6 མོང་སྒར།

སྐྱིད་བདེ་མཁར་སློབ་གྲྭ་དབུས་མ་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་ ༢༠༠ 

འབད་མི་ སློབ་ཕྲུག་བུ་ཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་གི་སོད་ཁྱིམ་དང་ 

སྐྱིད་བདེ་མཁར་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ནང་ལུ་ ཁང་

ཚན་ ༡༢ འབད་མི་སློབ་ཚན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན།

7.630

འབྲུགཞུང་།

7 ཆུ་ཁ།
དཔག་ཤིག་ཁ་སློབ་གྲྭ་དབུས་མ་ནང་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་

འཐེབ་བཟོ་བསྐྲུན་- ལཱ་ཤུལ་འཕོ་མཐུད།
7.500

འབྲུགཞུང་།

8 བཀྲིས་སྒང་།
སག་སྟེང་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་གྲྭ་ཤག་བཟོ་བསྐྲུན་- ལཱ་

ཤུལ་འཕ་ོམཐུད། 
7.000

འབྲུགཞུང་།

9 བུམ་ཐང་། བ་དཀར་རོང་རྒྱུན་སྐྱོང་། 5.000 འབྲུགཞུང་།

ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ གཙོ་

བོ་ ཁྲོམ་ལམ་དང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ བཙོག་ཡུར་རིམ་ལུགས་ དེ་ལས་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ མི་

མང་མཁོ་བད་གཞན་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

564.849 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།  
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ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་ ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།:

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡༨ པ་: ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ཨང་ ཁྲོམ་སྡེ། ལས་དོན། དངུལ་

བསོམས།

མ་དངུལ་འབྱུང་

ཁུངས།

1
ཐིམ་ཕུ། ལུང་བསན་ཟམ་པ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་

གི་སྒོ་ར་ཁ་ཚུན་ འགོ་ཐོག་ལམ་སེལ།

57.000 འབྲུགཞུང་།

2
ཐིམ་ཕུ། སེམས་རྟོགས་ཁ་ལུ་ རོང་ཁག་ཚུ་གི་འབྲེལ་མཐུད་

དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ།

57.000 འབྲུགཞུང་།

3
བསམ་གྲུབ་

ལྗོངས་མཁར།

བསམ་ལྗོངས་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་

བསྐྱར་བཅོས།

56.000 འབྲུགཞུང་།

4 དགེ་ལེགས་ཕུག སྤྱི་སྤོད་བཙོག་ཡུར་བཟོ་བསྐྲུན། 40.000 འབྲུགཞུང་།

5
དགེ་ལེགས་ཕུག བཟོ་གྲཝའི་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་གི་ འཁོར་ལམ་དང་ 

རྐང་ལམ་ བཙོག་ཡུར་བཟོ་བསྐྲུན། 

37.000 འབྲུགཞུང་།

6
དགེ་ལེགས་ཕུག ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ ༡ པ་གི་ རྐང་

ལམ་བཟོ་བསྐྲུན། 

17.000 འབྲུགཞུང་།

7
དགེ་ལེགས་ཕུག ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ ༢ པ་གི་ ཟམ་

བཟོ་བསྐྲུན།

15.000 འབྲུགཞུང་།

8
ཕུན་ཚོགས་གླིང་། རིན་ཆེན་ལྡིང་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་གི་ 

འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན།

20.310 འབྲུགཞུང་།
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2.5.3 ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་དང་ བགོ་བཤའ་ རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་བཅས།

གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ སོྤད་དགོ་པའི་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་དང་ བགོ་བཤའ་ དེ་ལས་ 

རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 606.560 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། དཔྱ་བགོ་

བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36.290 དང་ བགོ་བཤའི་དོན་ལུ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 448.651 དེ་ལས་ རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 121.619 དཔྱ་བགོ་

བཀོད་དེ་ཡོད། 

ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་དང་ བགོ་བཤའ་ རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡༩ 

ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༡༩ པ་: ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་དང་ བགོ་བཤའ་ རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་ཚུ་གི་བཅུད་བསྡུས།

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ཨང་ ལས་སྡེའི་མིང་། གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།)

ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ།

1 འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན། 22.634

2 ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་

འཚོ་རྟེན་དང་ཟུར་ཕོགས་མ་དངུལ་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་གི་དོན་

ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་

དངུལ།

13.656

ཀ བསོམས། 36.290
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ཨང་ ལས་སྡེའི་མིང་། གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 

པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།)

བགོ་བཤའ།

1 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ བཙུགས་བསྒྲུབས་མ་རྩ་ཡར་སེང་གི་

དོན་ལུ།

72.625

2 རྒྱུན་སྤོད་མ་དངུལ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ། 376.026

ཁ བསོམས། 448.651

རྩིས་ཐོ་སོ་སོར།

1 མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་མགོན་སྐྱབས་མ་དངུལ། 10.000

2 འབྲུག་གི་དཔལ་འབོར་བརྟན་གཞི་མ་དངུལ། 67.500

3 ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ནོར་ཉམས་སྲུང་གི་བསན་རྩའི་མ་དངུལ། 10.000

4 ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་ རྩོད་ཉོག་འདུམ་འགྲིག་ལྟེ་བ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར། 0.414

5 གཞན་གྱི་རིགས། 33.705

ག བསོམས། 121.619

ང ཡོངས་བསོམས། (ཀ+ཁ+ག) 606.560

༢.༥.༤ སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག།

སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་འོག་ལུ་ ལོ་དེ་ནང་གི་ མངོན་གསལ་མེད་པའི་ ཟད་འགྲོ་གི་དོན་ལུ་ དཔྱ་བགོ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩༧༤.༥༠༠ བཀོད་དེ་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་ནང་ལས་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་

ཚད་གཞི་དང་ ལུགས་མཐུན་གྱི་དགོས་མཁོ་གྲུབ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་

འབད་ནི་ཨིན། 
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སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།: 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༢༠ པ་: སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་གི་བཅུད་བསྡུས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཨང་ དགོས་དོན། གསར་སྒྲུབ། (ཟླཝ་ ༡ 
པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན།)

1 གཤིས་སྤོད་བསྐྱར་གསོའི་ལས་རིམ། 50.000 

2 ཆར་ཆུའི་རྐྱེན་ངན་/ཉམས་གསོའི་ལཱ་གཞན་ཚུ། 100.000 

3 རྐྱེན་ངན་བསྐྱར་གསོའི་མ་དངུལ། 87.500 

4 བསྐོ་བཞག་གསརཔ་/གཞི་བཙུགས་ཚུ། 15.000 

6 རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་- ས་ཆ། 200.000 

7 འཕལ་མཁོའི་ལཱ་རིགས། 350.000 

8
དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་ (འཐུང་ཆུ་དང་རྒེད་འོག་རེ་ལས་

ཐོན་བསྐྱེད་རེ།)
172.000 

བསོམས། 974.500 

2.5.5 དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན། 

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ བ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་བསལ་ཐབས་

ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་   ལས་སྡེ་སྣ་མང་གི་བར་འཛུལ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ བར་འཛུལ་ཡོངས་རོགས་འབད་ནི་དང་ ལས་སྡེ་སྣ་མང་ ཡང་ན་ 

རོང་ཁག་ཚུ་གིས་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལས་རིམ་གཅིག་གི་འོག་ལུ་ བ་སབས་མ་བདེ་བའི་དཀའ་

ངལ་ཚུ་ བསལ་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན། 
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རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ལུ་  དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་ འོག་ལུ་ རྒེད་འོག་རེ་ལས་

ཐོན་སྐྱེད་རེ་ཟེར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ཚུ་གི་དོན་

ལས་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།   

2.6 རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,234.324 སྦེ་ ཚོད་

རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ རྩིས་ཆད་འདི་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་བསུབ་ནི་ཨིན། 

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས་ལུ་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལེན་ནི་

ཨིན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་དང་ ཟུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་

ནང་ལས་ སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ཨིན། 

2.6.1 ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ།

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ཕྱི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,425.554 སྐྱིན་འགྲུལ་ ལེན་དགོ་པའི་ཚོད་རྩིས་

ཡོད། སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་གི་གྲུབ་ཚུལ་དེ་ཡང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་སྐྱིན་

འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,143.865 (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 30) དང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་

དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ ཇའེ་ཀ་ཚུ་ནང་

ལས་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,281.689 འབད་མི་ཚུ་ཨིན། 

མི་མང་བུ་ལོན་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཟུང་ཕྱོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ གོང་

འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་ལས་ སྐྱེད་ག་ནི་བ་ཆུང་ཀུའི་ཐོག་ལས་ འགྲུབ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་

ཨིན།   
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ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༢༡ པ་: ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི། ལས་རིམ་སྐྱིན་འགྲུལ། 

ལས་འགུལ་དང་

འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་

འགྲུལ།

བསོམས།

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།          -   468.044 468.044

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་།    2,143.865 626.900 2,770.765

རྒྱལ་སྤྱིའི་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ།          -   157.865 157.865

ཇའེ་ཀ། - 28.880 28.880

བསོམས།    2,143.865 1,281.689 3,425.554

2.6.2 ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ།

འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་ལྷག་ལུས་བསུབ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་

ལས་ དུས་ཡུན་མ་འདྲ་བའི་ གཞུང་གི་ དངུལ་འཛིན་གན་ལེན་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་དང་གཅིག་

ཁར་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ སྔ་གོང་ཟད་འགྲོ་དང་ དངུལ་རྐྱང་འཛིན་སྐྱོང་

ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཐོག་གི་ ཆད་ལུས་ཚུ་ འཕོ་རྒྱུན་མཐུད་ནི་གི་དོན་ལས་ 

མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་ འོས་འབབ་གཟིགས་ནི་ཨིན། 

འདི་གིས་ ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་ནང་ལས་ སྐྱེད་ག་ནི་བ་ཆུང་ཀུའི་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་ནི་

ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མ་རྩའི་ཚོང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལུ་ཡང་ ཁེ་ཕན་

འབྱུང་ནི་ཨིན།  
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རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་བསུབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཚོད་རྩིས་

དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  2,850.532 ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཐོག་གི་ བུ་ལོན་

ཆད་ལུས་ཚུ་ ལོག་བཏབ་ནི་དང་ འཕོ་རྒྱུན་མཐུད་ནི་གི་དོན་ལས་ མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཚུ་ བཀྲམ་

སྤེལ་འབད་ནི་ཨིན།  

2.6.3 སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་གཏང་ནི།

གཞུང་གིས་ ཕྱིའི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ནང་ལས་ སྐྱེད་ཆུང་མ་དངུལ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲུབ་ཐོག་ལས་ གཞུང་དབང་

ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ མ་དངུལ་གྱི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་འགྲུབ་ནི་གི་དོན་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏངམ་ཨིན། 

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གྲུབ་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ 95.027 སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།  སྐྱིན་འགྲུལ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

ཇའེ་ཀ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  28.880 དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ 66.147 བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ལུ་ གྲོང་གཡུས་གློག་མེ་བཀྲམ་

སྤེལ་གྱི་དོན་ལས་དང་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ལས་སྡེ་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་

ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་ཨིན། 

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལས་ འདས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ སྐྱིན་ཚབ་འཐོབ་ནི་དེ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,528.190 གི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད། སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་མི་ལས་ སྐྱིན་ཚབ་

ལེན་ནི་དེ་མཐོཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,433.162 རྩིས་ལྷག་

སྦེ་ གནས་མི་དེ་གིས་ དངུལ་རྩིས་གནས་སངས་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་ནི་གི་རེ་བ་ཡོད། ཨིན་རུང་ 

སྐྱིན་ཚབ་ཚུ་ག་ར་ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་འབདཝ་ལས་ ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་སྐྱིན་

ཚབ་ཚུ་ ཕྱིའི་སྐྱིན་ཚབ་སྤོད་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ཐོག་གི་ སྐྱིན་ཚབ་རྐྱངམ་

གཅིག་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགས་ནི་ཨིན། 
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སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་དང་ སྐྱིན་ཚབ་འཐོབ་ནི་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།:

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༢༢ པ་: སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་དང་ སྐྱིན་ཚབ་འཐོབ་ནི་ཚུ། 

༡ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི། སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི།
དངུལ་བསོམས།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་༔)

1 གྲོང་གཡུས་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་ ༢ པ། ཇའེ་ཀ། 28.880

2 ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ། 66.147

སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་བསོམས། (ཀ) 95.027

༢ སྐྱིན་ཚབ་འཐོབ་ནི་ - ཕྱིའི།

1 དར་ལ་གློག་མེ་དབང་འཛིན། རྒྱ་གཞུང་། 671.296

2 འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་སྐྱིན་འགྲུལ་ བི་ཨེཆ་

ཡུ་-934/0088-89/512/659/ཌི་པི་སི་2

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་/རྒྱལ་སྤྱི་

སོ་ནམ་/རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ།

29.513

3 འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ - ཨར་ཨི་ ༡/༢/༣ 

པ། (0119/2009/1712/1375/ཇའེ་ཀ་-པི1/

ཨར་ཨི-༤ པ་)

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་/ཇའེ་ཀ་/

ཨཱསི་ཊྲི་ཡ།

186.243

4 སླར་འབྱུང་གློག་མེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ 
(-2464/2463བི་ཨེཆ་ཡུ་ ་་སི་ཨར་/ཨེ་ཌི་ཨེཕ་)

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ། 133.463

5 བ་སོ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ (གོང་འོག ཨཱསི་ཊྲི་ཡ། 145.325

6 དར་དཀར་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ། ཨཱསི་ཊྲི་ཡ། 328.540

༣ སྐྱིན་ཚབ་འཐོབ་ནི་ - ནང་འཁོད།

1 འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་གནམ་གྲུ་ཉོ་སྒྲུབ། འབྲུགཞུང་། 33.811

སྐྱིན་ཚབ་འཐོབ་ནི་བསོམས། (ཕྱིའི་ + ནང་འཁོད།)  (ཁ) 1,528.190

སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་ (ཀ-ཁ) (1,433.162)
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2.7 མི་མང་བུ་ལོན་བསགས་བསོམས།

2.7.1 ཕྱིའི་བུ་ལོན་བསགས་བསོམས།

ད་རེས་ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་དང་ ལས་འགུལ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ འཆར་གཞི་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ 

འཛིན་གྲོལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་བསགས་བསོམས་དེ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 204,009.306 གནས་ནི་གི་ཚོད་རྩིས་ཨིན། ད་རེས་ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ གློག་མེ་

ལས་འགུལ་ (སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ དེ་ལས་ ནི་ཀ་ཆུ་དང་ ཁོ་ལོང་ཆུ་) ཚུ་ལུ་ བུ་ལོན་

འཛིན་གྲོལ་འབད་ནི་གི་རྩིས་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་འདི་ མི་མང་བུ་ལོན་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 

96.7 དེ་ཅིག་གི་རྩིས་དང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༩ གི་ 

ཡར་འཕར་འཐོན་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།   

ཕྱིའི་བུ་ལོན་བསགས་བསོམས་ལས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 76 (དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་ 154,820.044) དང་ གློག་མེ་མེན་པའི་བུ་ལོན་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ 24 (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

49,189.263) ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད། 

གློག་མེའི་བུ་ལོན་ཚུ་ གློག་མེ་ལས་ཐོན་པའི་འབབ་ཁུངས་ཐོག་ལས་ར་ བཏབ་ཚུགས་ནི་དང་གློག་མེ་

མེན་པའི་བུ་ལོན་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ ཟུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་ལས་ ག་ནི་བ་ སྐྱེད་

ཆུང་ཀུའི་ཐོག་ལས་ལེན་པའི་ བུ་ལོན་ཨིནམ་ལས་ བུ་ལོན་འགལ་ཤོར་གྱི་ ཉེན་ཁ་མེད།  
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2.7.2 ནང་འཁོད་བུ་ལོན་བསགས་བསོམས།

རྩིས་ལོ་ 2018-19 གི་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་གྱི་བསགས་བསོམས་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ ཕུན་

ཚོགས་གླིང་སན་ཁང་ནང་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་འཚོ་རྟེན་དང་

ཟུར་ཕོགས་མ་དངུལ་ལས་ལེན་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ དངུལ་རྐྱང་རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས་དང་ མཛོད་

དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཐོག་གི་ བུ་ལོན་སངས་ནི་དང་ ཆད་ལུས་འཕོ་མཐུད་ལག་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠,༩༩༩.༥༥༧ གུ་གནས་ནི་གི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།  

2.7.3 བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་བརྒྱུད་པའི་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

4,042.921 གི་ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་བོའི་སྐྱིན་ཚབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

2,474.924 དང་ སྐྱེད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,567.997 གི་རྩིས་ཨིན། ཕྱིའི་བུ་ལོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་

འབད་བ་ཅིན་ སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་བོའི་སྐྱིན་ཚབ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,464.310 དང་ སྐྱེད་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,314.437 གྱི་རྩིས་ཨིན།  

ཕྱིའི་སྐྱིན་ཚབ་ཀྱི་ཐད་ལུ་ རྒྱ་གཞུང་ལས་ལེན་པའི་ གློག་མེའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱིན་ཚབ་དེ་ སྐྱིན་ཚབ་

བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 33.1  (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 671.296) གི་རྩིས་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ 

རྒྱ་གཞུང་ལས་ལེན་པའི་ གློག་མེའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་དེ་ སྐྱེད་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ 621.857) གི་རྩིས་ཨིན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཆ་ཚད་འདི་ 

བརྒྱ་ཆ་ ༥.༧ གྱི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། 
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རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་བརྗོད་དོན་འདི་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༢༣ པ་: རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ (འཆར་དངུལ་བརྒྱུད་པའི་) བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་

བརྗོད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ཨང་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི།  ངོ་བོ།  སྐྱེད།  བསོམས།

1  ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 681.973 268.277 950.250

2  རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ། 300.639 230.071 530.710

3  རྒྱལ་སྤྱི་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ། 83.988 22.203 106.191

4 རྒྱ་གཞུང་། 636.028 168.337 804.365

5  ཇའེ་ཀ། 90.385 3.692 94.077

6 རྒྱ་གཞུང་། 671.296 621.857 1,293.153

  ཕྱིའི། 2,464.309 1,314.437 3,778.746

7 ཕུན་གླིང་སན་ཁང་ནང་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་

ཁྱིམ།

  10.615   3.560 14.175 

8 ཐབས་ལམ་ཅན་གྱི་སྔ་གཡར་དང་ མཛོད་དངུལ་

ཤོག་འཛིན་ཐོག་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད།  

                
-   

 250.000 250.000 

  ནང་འཁོད།   10.615  253.560 264.175 

  2,474.924 1,567.997 4,042.921 
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2.8 རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག།

ད་རེས་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་དང་ སྐྱིན་ཚབ་ དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ 

ཟླཝ་ ༡ པ་ལས་ ༦ པ་ཚུན་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 11,380.192 ཀྱི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་

བགོའི་དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ནང་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

འཆར་དངུལ་སྤྱི་བསོམས་ གཟིགས་འབུལ་གྱི་དོན་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ ༢ པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡ པ་

ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོད་པའི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36,317.937 འབད་མི་དེ་

ཡང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་གསརཔ་གི་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་

འབདཝ་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་འདི་ བསོམས་ཀྱིས་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 47,698.129 གི་དོན་ལུ་ཨིན།  
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མཇུག་བསྡུ།

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ འདི་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ནང་ལུ་ རྩིས་ལོ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་སོ་སོ་གཉིས་

ཀྱིས་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་ ཁག་གཉིས་སྦེ་ ཕུལ་དགོཔ་ཐོནམ་ལས་ ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་རྩིས་ལོ་ཅིག་

ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ གནས་སངས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ཐོན་ཡོད་རུང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ང་

བཅས་རའི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ དད་དམ་དང་གུས་བཀུར་ ལྷད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ 

ཐོགས་ཆག་མེད་པར་ སྤོད་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བླངས་ཡོད།    

འདི་ཁ་ལུ་ ད་ལས་ཕར་ རྩིས་ལོ་འདི་གི་ཟླ་ངོ་དྲུག་ནང་ལུ་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ འབབ་ཁུངས་

འདྲ་མཉམ་དང་ ཁྱད་པར་མར་ཕབ་ཀྱི་ རེ་བ་དང་རེ་འདུན་ཚུ་ འགྲུབ་ནི་ལུ་ གཞི་འགྱམ་བཏིང་ནི་གི་

དོན་ལས་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་འཆར་དངུལ་དེ་ གཞུང་གིས་ འོས་འབབ་དྲག་ཤོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལག་

ལེན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ཨིན། གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁས་བླངས་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་

རིམ་གྱིས་འཐབ་ནི་གི་ ཁས་ལེན་ཡོདཔ་ད་ ལོ་བསར་འཆར་དངུལ་དེ་  ཁས་བླངས་དེ་ཚུ་འགྲུབ་ནི་གི་

དོན་ལས་ ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་ནི་ཨིན། 

ང་བཅས་རའི་ མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ཡབ་སས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ དབུ་

ཁྲིད་བཟང་པོའི་འོག་ལུ་ གོང་འཕེལ་མགྱོགས་དྲགས་འགྱོ་བའི་ གནས་སངས་དེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་

འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་སྟེ་ གོང་འཕེལ་ཆུང་ཀུའི་གནས་རིམ་ལས་ མཐོ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ཁར་ 

བསྐྱལ་གནང་མི་ལུ་ ད་རེས་ ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདས་པའི་གཞུང་ཚུ་ལུ་ བཀའ་དྲིན་

ལེགས་སོ་ཞུ་ནི་ཨིན། ང་བཅས་གཞུང་གིས་ཡང་ མཐོ་རིམ་གནས་ཚད་ཁར་ འཕོ་འགྱུར་འདི་ བ་

སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ཨིན།   

ད་རེས་ཕུལ་མི་ འཆར་དངུལ་འདི་ ཆེད་བསོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

གཟིགས་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་འདི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུའི་
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སྒོ་ལས་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་འོང་མནོ་བའི་ ཡིད་ཆེས་ཡོད། འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ ད་

རེས་ཕུལ་མི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ ༢ པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡ པ་

ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡོད་མི་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ཚུ་ཡང་ གཅིག་ཁར་

བསབས་ཏེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལས་ འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ 

གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་འདི་གིས་ ད་རེས་ལག་ལེན་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ འཆར་དངུལ་

དཔྱ་བགོའི་བཅའ་ཁྲིམས་དེ་ ཆ་མེད་འགྱོ་ནི་ཨིན། 

ང་བཅས་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

དང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ལུ་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ དགོངས་བཞེད་

ཟབ་མོའི་སྒོ་ལས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལམ་སོན་བཟང་པོ་དང་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་་ ཐུགས་ཁར་བསྣམས་

གནང་མི་ལུ་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་གུས་བཏུད་ ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ 

སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་མཆོག་ལུ་ཡང་ འབྲུག་མི་ཡོངས་དང་ བསན་སྤྱིའི་

ཕན་བདེ་ལུ་ སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་བུ་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་བཟང་པོ་ གོང་འཕེལ་བཏང་གནང་མི་ལུ་ གུས་

ཞབས་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  

ད་ མཇུག་ར་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་ཚུ་གི་ མཐུ་དང་ནུས་པ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ཚུ་ དུས་ནམ་ཡང་ འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའི་ དགའ་

སྐྱིད་དང་ཞི་བདེ་གི་ངང་ལུ་ ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ སོན་ལམ་ཞུཝ་ཨིན།

********
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ཟུར་དེབ་ཚུ།

ཟུར་དེབ་ ༡ པ།

ཨང་ ལས་སྡེ།

འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས།

རྒྱུན་སྐྱོང་།

(ཟླཝ་ ༧ པ་
ལས་ ༦ པ་
ཚུན།)

གསར་སྒྲུབ།

(ཟླཝ་ ༧ པ་
ལས་ ༡༢ པ་

ཚུན།)

བསོམས། 

(ཀ)

གསར་སྒྲུབ།

(ཟླཝ་ ༡ པ་
ལས་ ༦ པ་
ཚུན། (ཀ)

བསོམས། 
(ཀ+ཁ)

1 མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་། 36.439 36.439 1.500 37.939

2 མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་(འབྲུག་རྒྱལ་ ༤ 
པ་)།

23.991 23.991 0.180 24.171

3 འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ། 134.540 0.555 135.095 42.922 178.017

4 འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། 78.435 12.640 91.075 3.490 94.565

5 ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས། 644.263 18.459 662.722 73.928 736.650

6 དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། 290.759 18.500 309.259 33.991 343.250

7 རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 68.538 46.108 114.646 29.550 144.196

8 ངན་ལྷད་བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས། 83.483 13.178 96.661 28.388 125.049

9 འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས། 515.024 15.113 530.137 9.103 539.240

10 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། 181.981 16.776 198.757 22.343 221.100

11 ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་། 40.221 40.221 3.700 43.921

12 རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་། 33.873 33.873 2.250 36.123

13 འབྲུག་་་་མ་པིཀ་ཚོགས་ཆུང་། 98.947 22.948 121.895 67.000 188.895

14 རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 19.491 19.491 7.503 26.994

15 རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས། 160.869 160.869 20.000 180.869

16 འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་དང་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་

ཞིབ་འཚལོ་ལྟེ་བ།

36.307 53.892 90.199 53.891 144.090

17 རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་

ཚོགས།

40.706 41.433 82.139 1.800 83.939

18 མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལྷན་ཚོགས། 33.473 8.290 41.763 10.900 52.663

19 རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་། 47.024 10.714 57.738 9.826 67.564
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ཨང་ ལས་སྡེ།

འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས།

རྒྱུན་སྐྱོང་།

(ཟླཝ་ ༧ པ་
ལས་ ༦ པ་
ཚུན།)

གསར་སྒྲུབ།

(ཟླཝ་ ༧ པ་
ལས་ ༡༢ པ་

ཚུན།)

བསོམས། 

(ཀ)

གསར་སྒྲུབ།

(ཟླཝ་ ༡ པ་
ལས་ ༦ པ་
ཚུན། (ཀ)

བསོམས། 
(ཀ+ཁ)

20 འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ། 721.133 153.762 874.895 69.400 944.295

21 རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན། 37.262 37.262 0.655 37.917

22 འབྲུག་་ོ་རས་ཚད་འཛིན་དབང་འཛིན། 26.978 26.978 4.797 31.775

23 འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་

དབང་འཛིན།

17.231 44.852 62.083 83.575 145.658

24 སན༌རས༌ཚད༌འཛིན༌དབང༌འཛིན། 17.623 0.175 17.798 2.317 20.115

25 འབྲུག༌བལྟ༌བཤལ༌ཚོགས༌སྡེ། 65.540 1.720 67.260 29.105 96.365

26 རྒྱལ༌ཡོངས༌ཨམ༌སྲུ༌དང༌ཨ༌ལོའི༌ལྷན༌ཚོགས། 16.592 6.293 22.885 5.854 28.739

27 རྒྱལ༌འཛིན༌ཤེས༌རིག༌ཚོགས༌སྡེ། 33.525 33.525 18.975 52.500

28 འབྲུག༌གི༌ཆོས༌རྒྱུགས༌བཀོད༌ཚོགས། 122.715 122.715 3.000 125.715

29 སྐུ༌སྒེར༌ལྷན༌ཚོགས། 16.834 3.355 20.189 6.350 26.539

30 འབྲུག༌ཚད༌གཞི༌བཀོད༌འཛིན། 24.781 0.300 25.081 3.640 28.721

31 གེ་སར་རྒྱལ་པོ༌གསོ༌བའི༌ཚན༌རིག་

གཙུག༌ལག༌སློབ༌སྡེ།

111.591 17.813 129.404 30.363 159.767

32 འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ཁྲིམས་དོན་སློབ་གྲྭ། 49.320 121.253 170.573 1.266 171.839

33 འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་སྤེལ་ཁང་། 15.080 1.817 16.897 3.746 20.643

34 ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དབང་འཛིན། 3.329 3.329 0.050 3.379

35 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་བསྟེན་སན་

ཁང།

1,073.937 58.775 1,132.712 101.744 1,234.456

36 བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས། 14.634 14.634 2.700 17.334

37 གསོ་བའི་བློ་གཏད་མ་དངུལ། 6.714 6.714 - 6.714

38 རྒྱལ་ཡོངས་ ཆུ་དང་ གནམ་གཤིས་བརྟག་དཔྱད་

ལྟེ་བ།

92.277 30.364 122.641 31.033 153.674

39 འབྲུག་སན་བཅོས་དང་གསོ་བའི་ཚོགས་སྡེ། 9.205 0.650 9.855 0.950 10.805

40 ནང༌སྲིད༌དང༌སོལ༌འཛིན༌ལྷན༌ཁག། 1,892.058 288.598 2,180.656 511.936 2,692.592
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ལས་ ༡༢ པ་

ཚུན།)

བསོམས། 
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བསོམས། 
(ཀ+ཁ)

41 དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། 6,853.762 3,153.906 10,007.668 2,701.821 12,709.489

སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི། 14.440 14.440 80.588 95.028

སྤྱིར་བཏང་ཟུར་གསོག 1,340.301 671.500 2,011.801 974.500 2,986.301

ལྷན་ཐབས་དང་རྩིས་ཐོ་སོ་སོར་ བགོ་བཤའ་

བཅས།

3,149.837 212.079 3,361.916 606.560 3,968.476

བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་། 1,567.997 1,842.168 3,410.165 632.756 4,042.921

4༢ ཕྱི༌འབྲེལ༌ལྷན༌ཁག 710.899 1.250 712.149 37.566 749.715

4༣ སོ༌ནམ༌དང༌ནགས༌ཚལ༌ལྷན༌ཁག 2,047.678 460.061 2,507.739 544.958 3,052.697

4༤ བསན༌རྒྱས༌ལྷན༌ཁག 258.578 155.835 414.413 187.947 602.360

4༥ ཞབས༌ཏོག༌ལྷན༌ཁག 661.949 1,393.896 2,055.845 2,367.228 4,423.073

4༦ བརྒྱུད༌འབྲེལ༌ལྷན༌ཁག 340.554 85.549 426.103 295.267 721.370

4༧ གསོ༌བའི༌ལྷན༌ཁག 1,060.699 303.729 1,364.428 442.910 1,807.338

4༨ ཤེས༌རིག༌ལྷན༌ཁག 538.474 292.818 831.292 269.794 1,101.086

༤༩ ལཱ༌གཡོག༌ལྷན༌ཁག 253.483 145.873 399.356 259.367 658.723

5༠ ཆུ༌ཁ༌རོང༌ཁག༌བདག༌སྐྱོང༌། 572.615 26.000 598.615 82.069 680.684

51 ཆུ༌ཁ་ བསམ༌འཕེལ༌གླིང༌རྒེད༌འོག 2.096 2.096 6.790 8.886

52 ཆུ་ཁ་ བོང་མགོ་རྒེད་འོག 2.332 1.500 3.832 10.420 14.252

53 ཆུ་ཁ་ སྐྱབ་ཆ་རྒེད་འོག 2.230 2.230 3.952 6.182

54 ཆུ་ཁ་ གདུང་ན་རྒེད་འོག 2.507 2.507 2.407 4.914

55 ཆུ་ཁ་ གེ་གླིང་རྒེད་འོག 2.139 2.139 3.770 5.909

56 ཆུ་ཁ་ དར་ལ་རྒེད་འོག 2.276 2.276 10.328 12.604

57 ཆུ་ཁ་ གེ་ཏ་ན་རྒེད་འོག 2.517 2.517 9.222 11.739

58 ཆུ་ཁ་ བག་ཕྱོགས་རྒེད་འོག 2.129 2.129 3.680 5.809

59 ཆུ་ཁ་ ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག 2.373 2.373 6.060 8.433
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རྒྱུན་སྐྱོང་།

(ཟླཝ་ ༧ པ་
ལས་ ༦ པ་
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བསོམས། 
(ཀ+ཁ)

60 ཆུ་ཁ་ སྨེ་རྟ་ཁ་རྒེད་འོག 2.315 2.315 1.922 4.237

61 ཆུ་ཁ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག 2.205 2.205 7.103 9.308

62 ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 209.157 209.157 77.184 286.341

63 ཧཱ སྦྱི་རྒེད་འོག 3.392 3.392 2.600 5.992

64 ཧཱ དཀར་འཚོ་རྒེད་འོག 2.018 2.018 1.969 3.987

65 ཧཱ གསང་སས་རྒེད་འོག 2.457 2.457 11.563 14.020

66 ཧཱ ས་མ་རྒེད་འོག 2.108 2.108 3.390 5.498

67 ཧཱ དབུས་སུ་རྒེད་འོག 2.048 2.048 3.182 5.230

68 ཧཱ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག 2.512 2.512 9.822 12.334

69 ས་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 500.562 1.000 501.562 73.394 574.956

70 ས་རོ་ དོསཔ་ཤར་རི་རྒེད་འོག 2.138 2.138 3.330 5.468

71 ས་རོ་ རྡོ་དཀར་རྒེད་འོག 2.362 2.362 2.440 4.802

72 ས་རོ་ དོས་སྟེང་རྒེད་འོག 2.171 2.171 2.212 4.383

73 ས་རོ་ ཧཱུཾ་རལ་རྒེད་འོག 2.151 2.151 1.811 3.962

74 ས་རོ་ ལམ་གོང་རྒེད་འོག 2.241 2.241 3.245 5.486

75 ས་རོ་ ལུགས་ཉིད་རྒེད་འོག 2.240 2.240 2.920 5.160

76 ས་རོ་ ནགས་རྒྱབ་རྒེད་འོག 2.720 2.720 4.820 7.540

77 ས་རོ་ ཤ་ས་རྒེད་འོག 2.217 2.217 2.275 4.492

78 ས་རོ་ བཙན་ཏོ་རྒེད་འོག 2.236 2.236 3.880 6.116

79 ས་རོ་ ཝང་ཅང་རྒེད་འོག 2.172 2.172 4.980 7.152

80 བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 685.331 0.600 685.931 82.515 768.446

81 བསམ་རྩེ  ནོར་རྒྱས་སྒང་ ༼བ་ར་༽རྒེད་འོག 2.553 2.553 10.045 12.598

82 བསམ་རྩེ་ པདྨ་གླིང་ ༼སྦི་རུ་༽རྒེད་འོག 2.192 2.192 7.210 9.402

83
བསམ་རྩེ་  གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ ༼ཅཱར་གཱ་
རེས་༽རྒེད་འོག

2.196 2.196 6.970 9.166
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84 བསམ་རྩེ་ ནོར་བུ་སྒང་ ༼ལྕེང་མཱ་རི་༽རྒེད་འོག 2.307 2.307 8.450 10.757

85 བསམ་རྩེ་ བདེན་བཅུ་ཁ་རྒེད་འོག 2.403 2.403 6.421 8.824

86 བསམ་རྩེ་  རྡོ་རོ་ཁ་རྒེད་འོག 2.502 2.502 10.216 12.718

87 བསམ་རྩེ་  དུམ་སོད་རྒེད་འོག 2.276 2.276 3.935 6.211

88 བསམ་རྩེ་  འོད་གསལ་རྩེ་རྒེད་འོག 2.279 2.279 5.914 8.193

89 བསམ་རྩེ་  རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག 2.263 2.263 7.020 9.283

90 བསམ་རྩེ་  གཏན་འགྲོ་རྒེད་འོག 2.424 2.424 9.399 11.823

91 བསམ་རྩེ་  ཨོན་རྩེ་རྒེད་འོག 2.270 2.270 3.498 5.768

92
བསམ་རྩེ་  ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་ ༼པཱག་་་༽

རྒེད་འོག

2.317 2.317 8.236 10.553

93 བསམ་རྩེ་  བསམ་རྩེ་རྒེད་འོག 2.246 2.246 7.603 9.849

94
བསམ་རྩེ་  བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ ༼སིབ་སུ་༽རྒེད་

འོག

2.330 2.330 5.576 7.906

95 བསམ་རྩེ  རྟ་ལྡིང་རྒེད་འོག 2.273 2.273 9.409 11.682

96 རྩི་རང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 368.541 0.750 369.291 85.440 454.731

97 རྩི་རང་ པད་ཚལ་གླིང་ ༼བེ་ཏེ་ནི་༽རྒེད་འོག 2.148 2.148 2.610 4.758

98 རྩི་རང་ དུང་ལ་སྒང་རྒེད་འོག 2.237 2.237 2.250 4.487

99 རྩི་རང་ བར་གཤོང་རྒེད་འོག 2.325 2.325 5.930 8.255

100 རྩི་རང་ སྒོ་སེ་གླིང་རྒེད་འོག 2.208 2.208 2.330 4.538

101 རྩི་རང་ རང་ཐང་གླིང་རྒེད་འོག 2.160 2.160 4.553 6.713

102 རྩི་རང་ དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་རྒེད་འོག 2.159 2.159 5.157 7.316

103 རྩི་རང་ མཎ་ཌལ་སྒང་རྒེད་འོག 2.200 2.200 2.377 4.577

104 རྩི་རང་ གསེར་གྱི་ཐང་ ༼པཱ་ཏ་་་༽རྒེད་འོག 2.445 2.445 2.694 5.139

105 རྩི་རང་ ཕུན་རྟེན་ཆུ་རྒེད་འོག 2.339 2.339 7.239 9.578

106 རྩི་རང་ ཤེམ་ལྗོངས་རྒེད་འོག 2.280 2.280 1.319 3.599
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107 རྩི་རང་ མཚོ་གླིང་མཁར་རྒེད་འོག 2.170 2.170 2.515 4.685

108 རྩི་རང་ རྩི་རང་སོད་རྒེད་འོག 2.303 2.303 6.448 8.751

109 དར་དཀར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 379.453 10.172 389.625 78.560 468.185

110 དར་དཀར་ རྡོ་རོ་ན་རྒེད་འོག 2.720 2.720 8.790 11.510

111 དར་དཀར་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོག 2.150 2.150 3.510 5.660

112 དར་དཀར་ གེ་གསར་གླིང་རྒེད་འོག 2.141 2.141 3.140 5.281

113 དར་དཀར་ སྒོ་ཞིང་རྒེད་འོག 2.120 2.120 3.610 5.730

114 དར་དཀར་ ཀ་ན་རྒེད་འོག 2.278 2.278 3.471 5.749

115 དར་དཀར་ ཁེ་སྦི་ས་རྒེད་འོག 2.200 2.200 2.906 5.106

116 དར་དཀར་ ལ་རྒྱབ་རྒེད་འོག 2.319 2.319 2.320 4.639

117 དར་དཀར་ བཀྲིས་ལྡིང་རྒེད་འོག 2.131 2.131 5.621 7.752

118 དར་དཀར་ བཙན་མདའ་སྒང་རྒེད་འོག 2.128 2.128 5.398 7.526

119 དར་དཀར་ ཚང་མཁར་རྒེད་འོག 2.164 2.164 3.052 5.216

120 དར་དཀར་ ཚེ་ཟ་རྒེད་འོག 2.283 2.283 3.164 5.447

121 དར་དཀར་ སྐར་མ་གླིང་(དེའུ་ར་་)རྒེད་འོག 2.595 2.595 5.013 7.608

122 དར་དཀར་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་རྒེད་འོག 2.568 2.568 2.926 5.494

123 དར་དཀར་ ཉིན་ཅུ་ལ་རྒེད་འོག 2.585 2.585 4.105 6.690

124 སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 436.659 0.800 437.459 80.994 518.453

125 སྤུ་ན་ཁ་ ཆུ་བུ་རྒེད་འོག 2.282 2.282 7.650 9.932

126 སྤུ་ན་ཁ་ དགོན་ཤར་རི་རྒེད་འོག 2.294 2.294 1.991 4.285

127 སྤུ་ན་ཁ་ སྒུ་མ་རྒེད་འོག 2.126 2.126 4.080 6.206

128 སྤུ་ན་ཁ་ དཀར་སྦྱི་ས་རྒེད་འོག 2.272 2.272 3.878 6.150

129 སྤུ་ན་ཁ་ གླིང་བུ་ཁ་རྒེད་འོག 2.284 2.284 1.650 3.934

130 སྤུ་ན་ཁ་ ཤེལ་རྔག་ན་རྒེད་འོག 2.400 2.400 2.286 4.686
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131 སྤུ་ན་ཁ་ རྟ་ལོག་རྒེད་འོག 2.248 2.248 2.570 4.818

132 སྤུ་ན་ཁ་ སོད་ཝང་རྒེད་འོག 2.466 2.466 3.287 5.753

133 སྤུ་ན་ཁ་ འཛོམས་མའི་རྒེད་འོག 2.194 2.194 2.668 4.862

134 སྤུ་ན་ཁ་ བརཔ་རྒེད་འོག 3.156 3.156 3.370 6.526

135 སྤུ་ན་ཁ་ སོད་སྦི་ས་རྒེད་འོག 2.269 2.269 2.978 5.247

136 དབང་འདུས་ཕོ་སྦྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 459.430 3.150 462.580 76.544 539.124

137 དབང་འདུས་ སྦྱེ་ན་རྒེད་འོག 2.224 2.224 3.000 5.224

138 དབང་འདུས་ མདངས་ཆུ་རྒེད་འོག 2.411 2.411 2.883 5.294

139 དབང་འདུས་ དར་དཀར་རྒེད་འོག 2.317 2.317 3.251 5.568

140 དབང་འདུས་ སྒང་སྟེང་རྒེད་འོག 2.402 2.402 2.510 4.912

141 དབང་འདུས་ དགའ་སེང་མཚོ་གོངམ་རྒེད་འོག 2.242 2.242 2.881 5.123

142 དབང་འདུས་ དགའ་སེང་མཚོ་འོག་མོ་རྒེད་འོག 2.254 2.254 2.064 4.318

143 དབང་འདུས་ དཀར་གཞི་རྒེད་འོག 2.264 2.264 3.657 5.921

144 དབང་འདུས་ ན་ཧི་རྒེད་འོག 2.292 2.292 2.134 4.426

145 དབང་འདུས་ ཉི་ཤུ་རྒེད་འོག 2.373 2.373 3.386 5.759

146 དབང་འདུས་ ཕངས་ཡུལ་རྒེད་འོག 2.236 2.236 2.084 4.320

147 དབང་འདུས་ ཕོབ་སྦྱི་ཁ་རྒེད་འོག 2.406 2.406 3.453 5.859

148 དབང་འདུས་ རུ་སྦི་ས་རྒེད་འོག 2.339 2.339 2.985 5.324

149 དབང་འདུས་ སས་ཕུ་རྒེད་འོག 2.551 2.551 5.182 7.733

150 དབང་འདུས་ ཨ་ཐང་རྒེད་འོག 2.373 2.373 11.861 14.234

151 དབང་འདུས་ ཐེད་མཚོ་རྒེད་འོག 2.171 2.171 2.500 4.671

152 བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 275.274 1.181 276.455 79.961 356.416

153 བུམ་ཐང་ ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག 2.072 2.072 7.192 9.264

154 བུམ་ཐང་ ཆུ་སད་རྒེད་འོག 2.195 2.195 4.774 6.969
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155 བུམ་ཐང་ སང་རྒེད་འོག 2.184 2.184 4.175 6.359

156 བུམ་ཐང་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག 2.334 2.334 3.695 6.029

157 གསར་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 427.705 16.074 443.779 83.181 526.960

158 གསར་སང་ བསམ་གཏན་གླིང་རྒེད་འོག 2.221 2.221 2.825 5.046

159 གསར་སང་ ཆུ་གཟར་སྒང་རྒེད་འོག 2.309 2.309 3.648 5.957

160 གསར་སང་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག 2.155 2.155 5.101 7.256

161 གསར་སང་ ཆུ་འཛོམས་རྒེད་འོག 2.594 2.594 6.474 9.068

162 གསར་སང་ རྟ་རས་ཐང་རྒེད་འོག 2.364 2.364 0.955 3.319

163 གསར་སང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག 2.281 2.281 3.932 6.213

164 གསར་སང་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག 2.145 2.145 4.449 6.594

165 གསར་སང་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག 2.492 2.492 8.615 11.107

166 གསར་སང་ ཨུམ་གླིང་རྒེད་འོག 2.371 2.371 2.538 4.909

167 གསར་སང་ སེང་གེ་རྒེད་འོག 2.170 2.170 2.016 4.186

168 གསར་སང་ ཤོམ་སང་ཁ་རྒེད་འོག 2.165 2.165 2.221 4.386

169 གསར་སང་ གསེར་གཞོང་རྒེད་འོག 2.351 2.351 2.922 5.273

170 གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 377.401 2.343 379.744 77.905 457.649

171 གཞལམ་སྒང་ བར་དོ་རྒེད་འོག 2.243 2.243 7.732 9.975

172 གཞལམ་སྒང་ འབོག་ཀ་རྒེད་འོག 2.261 2.261 7.640 9.901

173 གཞལམ་སྒང་ ནང་སྐོར་རྒེད་འོག 2.121 2.121 8.410 10.531

174 གཞལམ་སྒང་ ངང་ལ་རྒེད་འོག 2.204 2.204 5.620 7.824

175 གཞལམ་སྒང་ ཕངས་མཁར་རྒེད་འོག 2.207 2.207 7.009 9.216

176 གཞལམ་སྒང་ ཤིང་ཁར་རྒེད་འོག 2.220 2.220 4.683 6.903

177 གཞལམ་སྒང་ ཀྲོང་རྒེད་འོག 2.008 2.008 6.136 8.144

178 གཞལམ་སྒང་ སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོག 2.275 2.275 4.370 6.645
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179 ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 274.255 7.753 282.008 87.827 369.835

180 ཀྲོང་གསར་ བྲག་སྟེང་རྒེད་འོག 2.269 2.269 3.668 5.937

181 ཀྲོང་གསར་ སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག 2.453 2.453 2.610 5.063

182 ཀྲོང་གསར་ གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག 2.372 2.372 4.933 7.305

183 ཀྲོང་གསར་ ནུ་སྦི་རྒེད་འོག 2.512 2.512 5.050 7.562

184 ཀྲོང་གསར་ སངས་སི་སྦི་རྒེད་འོག 2.147 2.147 3.449 5.596

185 ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 268.567 16.652 285.219 52.083 337.302

186 ལྷུན་རྩེ་  སྒང་ཟུརརྒེད་འོག 2.256 2.256 7.128 9.384

187 ལྷུན་རྩེ་  རྒྱ་རས་རྒེད་འོག 2.528 2.528 3.542 6.070

188 ལྷུན་རྩེ་  མཁོ་མ་རྒེད་འོག 2.278 2.278 5.270 7.548

189 ལྷུན་རྩེ་  ཀུར་སོད་རྒེད་འོག 2.378 2.378 4.655 7.033

190 ལྷུན་རྩེ་  སྨིན་རྒྱས་རྒེད་འོག 2.315 2.315 3.918 6.233

191 ལྷུན་རྩེ་  སན་སྦི་རྒེད་འོག 2.315 2.315 4.705 7.020

192 ལྷུན་རྩེ་  སད་མཚོ་རྒེད་འོག 2.405 2.405 3.731 6.136

193 ལྷུན་རྩེ་  བཙན་མཁར་རྒེད་འོག 2.357 2.357 4.841 7.198

194 མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 534.917 29.749 564.666 55.769 620.435

195 མོང་སྒར་ བ་ལམ་རྒེད་འོག 2.278 2.278 3.217 5.495

196 མོང་སྒར་ ཆ་གླིང་རྒེད་འོག 2.125 2.125 3.785 5.910

197 མོང་སྒར་ ལྕགས་སི་མཁར་རྒེད་འོག 2.195 2.195 5.098 7.293

198 མོང་སྒར་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྒེད་འོག 2.269 2.269 5.278 7.547

199 མོང་སྒར་ འབྲས་སྤུང་རྒེད་འོག 2.191 2.191 3.020 5.211

200 མོང་སྒར་ དགོངས་འདུས་རྒེད་འོག 2.298 2.298 6.385 8.683

201 མོང་སྒར་ འགྱུར་མེད་རྒེད་འོག 2.303 2.303 4.734 7.037

202 མོང་སྒར་ སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག 2.420 2.420 5.778 8.198
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203 མོང་སྒར་ མོང་སྒར་རྒེད་འོག 2.214 2.214 6.161 8.375

204 མོང་སྒར་ སྔ་ཚང་རྒེད་འོག 2.231 2.231 3.710 5.941

205 མོང་སྒར་ ས་གླིང་རྒེད་འོག 2.271 2.271 5.619 7.890

206 མོང་སྒར་ ཤེས་རི་མུ་ཧུང་རྒེད་འོག 2.196 2.196 4.899 7.095

207 མོང་སྒར་ སི་ལམ་སྦི་རྒེད་འོག 2.223 2.223 3.964 6.187

208 མོང་སྒར་ ཐང་རོང་རྒེད་འོག 2.848 2.848 4.423 7.271

209 མོང་སྒར་ ཙཀྐ་གླིང་རྒེད་འོག 2.143 2.143 3.618 5.761

210 མོང་སྒར་ རྩ་མང་རྒེད་འོག 2.237 2.237 3.440 5.677

211 མོང་སྒར་ ན་རང་རྒེད་འོག 2.214 2.214 3.322 5.536

212 པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 407.263 21.991 429.254 45.012 474.266

213 པདྨ་དགའ་ཚལ་ ལྕོང་ཤིང་རྒེད་འོག 2.278 2.278 2.078 4.356

214 པདྨ་དགའ་ཚལ་ ཕྱི་མུང་རྒེད་འོག 2.293 2.293 4.098 6.391

215 པདྨ་དགའ་ཚལ་ གདུང་མིན་རྒེད་འོག 2.378 2.378 5.005 7.383

216 པདྨ་དགའ་ཚལ་ མཁར་རྒེད་འོག། 2.206 2.206 3.203 5.409

217 པདྨ་དགའ་ཚལ་ ཤུ་མར་རྒེད་འོག 2.137 2.137 5.510 7.647

218 པདྨ་དགའ་ཚལ་ གཡུ་རུང་རྒེད་འོག 2.272 2.272 2.216 4.488

219 པདྨ་དགའ་ཚལ་ བཟོ་སལ་རྒེད་འོག 2.141 2.141 2.676 4.817

220 པདྨ་དགའ་ཚལ་ བདེ་ཆེན་གླིང་རྒེད་འོག 2.426 2.426 4.971 7.397

221 པདྨ་དགའ་ཚལ་ ནོར་བུ་སྒང་རྒེད་འོག 2.248 2.248 3.602 5.850

222 པདྨ་དགའ་ཚལ་ ན་ནོང་རྒེད་འོག 2.081 2.081 3.978 6.059

223 པདྨ་དགའ་ཚལ་ ཆོས་འཁོར་གླིང་རྒེད་འོག 2.246 2.246 4.400 6.646

224 བསམ་སྒྲུབ་ལྗོང་ཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 415.477 12.797 428.274 29.292 457.566

225 བསམ་ལྗོངས་ ཕུན་ཚོགས་ཐང་རྒེད་འོག 2.442 2.442 6.502 8.944

226 བསམ་ལྗོངས་ པདྨ་ཐང་རྒེད་འོག 2.252 2.252 3.877 6.129
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227 བསམ་ལྗོངས་ སྒོམ་དར་རྒེད་འོག 2.162 2.162 9.752 11.914

228 བསམ་ལྗོངས་ ཝང་ཕུ་རྒེད་འོག 2.204 2.204 8.990 11.194

229 བསམ་ལྗོངས་ གླང་ཆེན་ཕུ་རྒེད་འོག 2.375 2.375 3.062 5.437

230 བསམ་ལྗོངས་ ལའུ་རི་རྒེད་འོག 2.180 2.180 15.789 17.969

231 བསམ་ལྗོངས་ མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག 2.386 2.386 10.009 12.395

232 བསམ་ལྗོངས་ བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག 2.201 2.201 5.169 7.370

233 བསམ་ལྗོངས་ ་་རོང་རྒེད་འོག 2.319 2.319 4.298 6.617

234 བསམ་ལྗོངས་ བསམ་རང་རྒེད་འོག 1.963 1.963 1.196 3.159

235 བསམ་ལྗོངས་ གསེར་ཐིག་རྒེད་འོག 2.237 2.237 9.424 11.661

236 བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 773.062 52.057 825.119 33.326 858.445

237 བཀྲིས་སྒང་ བར་མཚམས་རྒེད་འོག 2.183 2.183 2.877 5.060

238 བཀྲིས་སྒང་ སྦི་གདུང་རྒེད་འོག 2.206 2.206 3.394 5.600

239 བཀྲིས་སྒང་ བཀང་ལུང་རྒེད་འོག 2.250 2.250 6.299 8.549

240 བཀྲིས་སྒང་ རྐང་པ་ར་རྒེད་འོག 2.384 2.384 4.703 7.087

241 བཀྲིས་སྒང་ ཁ་གླིང་རྒེད་འོག 2.441 2.441 5.181 7.622

242 བཀྲིས་སྒང་ ལུ་མང་རྒེད་འོག 2.560 2.560 7.900 10.460

243 བཀྲིས་སྒང་ མེ་རག་རྒེད་འོག 2.287 2.287 5.277 7.564

244 བཀྲིས་སྒང་ ཡང་གཉེར་རྒེད་འོག 2.215 2.215 4.580 6.795

245 བཀྲིས་སྒང་ ཕོངས་མེད་རྒེད་འོག 2.242 2.242 4.595 6.837

246 བཀྲིས་སྒང་ ར་དྷི་རྒེད་འོག 2.185 2.185 5.060 7.245

247 བཀྲིས་སྒང་ སག་སྟེང་རྒེད་འོག 2.335 2.335 5.221 7.556

248 བཀྲིས་སྒང་ བསམ་ཁར་རྒེད་འོག 2.357 2.357 4.249 6.606

249 བཀྲིས་སྒང་ གཤོང་ཕུ་རྒེད་འོག 2.180 2.180 5.555 7.735

250 བཀྲིས་སྒང་ ཁྲིམས་ཤིང་རྒེད་འོག 2.356 2.356 4.020 6.376
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251 བཀྲིས་སྒང་ ་་ར་རོང་རྒེད་འོག 2.292 2.292 5.714 8.006

252 ཐིམ་ཕུ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 279.455 3.251 282.706 83.688 366.394

253 ཐིམ་ཕུ་ སོས་རྒེད་འོག 2.530 2.530 3.328 5.858

254 ཐིམ་ཕུ་ ཅང་རྒེད་འོག 2.144 2.144 3.360 5.504

255 ཐིམ་ཕུ་ དར་དཀར་ལ་རྒེད་འོག 2.160 2.160 2.495 4.655

256 ཐིམ་ཕུ་ དགེ་བསྙེན་རྒེད་འོག 3.336 3.336 1.810 5.146

257 ཐིམ་ཕུ་ ཀ་ཝང་རྒེད་འོག 2.158 2.158 3.449 5.607

258 ཐིམ་ཕུ་ གླིང་གཞི་རྒེད་འོག 2.404 0.800 3.204 3.568 6.772

259 ཐིམ་ཕུ་ སད་ཝང་རྒེད་འོག 2.111 2.111 5.580 7.691

260 ཐིམ་ཕུ་ ན་རོ་རྒེད་འོག 2.197 2.197 1.777 3.974

261 མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 116.434 10.000 126.434 62.367 188.801

262 མགར་ས་ མགོན་ཁ་སད་རྒེད་འོག 2.152 2.152 2.064 4.216

263 མགར་ས་ མགོན་ཁ་སོད་རྒེད་འོག 2.320 2.320 1.840 4.160

264 མགར་ས་ ལ་ཡག་རྒེད་འོག 2.178 2.178 3.779 5.957

265 མགར་ས་ ལུ་ན་ན་རྒེད་འོག 2.574 2.574 7.305 9.879

266 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། 329.327 11.350 340.677 104.867 445.544

267 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ བུམ་སྡེ་གླིང་རྒེད་འོག 2.085 2.085 4.805 6.890

268 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ འཇམ་ཁར་རྒེད་འོག 2.211 2.211 2.144 4.355

269 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ ཁམས་མདངས་རྒེད་འོག 2.186 2.186 3.902 6.088

270 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རམ་སྦྱར་རྒེད་འོག 2.138 2.138 2.056 4.194

271 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ སོད་མཚོ་རྒེད་འོག 2.302 2.302 2.955 5.257

272 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ སོང་ཞང་རྒེད་འོག 2.282 2.282 2.552 4.834

273 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ ཡ་གླང་རྒེད་འོག 2.240 2.240 2.687 4.927

274 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ གཡང་རྩེ་རྒེད་འོག 2.038 2.038 3.135 5.173
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275 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 546.110 8.900 555.010 141.949 696.959

276 ཕུན་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ། 115.679 115.679 107.620 223.299

277 དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ། 107.373 107.373 171.350 278.723

278 བསམ་ལྗོངས་ཁྲོམ་སྡེ། 82.157 2.650 84.807 143.930 228.737

བསོམས་ 29,075.167 7,242.770 36,317.937 11,380.192 47,698.129
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ཟུར་དེབ་ ༢ པ།

འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས་དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་བཀོད། (བསོམས།)

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

ངོ་མ། ངོ་མ། འཆར་དངུལ། ཚོད་རྩིས། ཚོད་རཙིས།

ཀ  འོང་འབབ་དང་གནང་སྦྱིན། 42,673.13 55,359.37 39,893.85 60,398.09 61,305.11

1 ནང་འཁོད་འོང་འབབ། 29,713.60 36,871.32 33,943.97 45,750.24 43,209.44

༡ ཁྲལ། 21,707.00 26,819.71 25,037.46 26,314.70 30,244.14

༢  ཁྲལ་མིན། 8,006.60 10,051.61 8,906.51 19,435.55 12,965.31

2 གནང་སྦྱིན། 12,986.75 17,433.08 5,929.89 14,647.85 18,095.67

༡ རྒྱ་གཞུང་། 9,882.57 13,781.13 3,024.11 11,683.85 12,730.28

༢ གཞན། 3,104.18 3,651.95 2,702.16 2,735.14 4,951.13

༣ ནང་འཁོད་གནང་སྦྱིན། - - 203.617 228.85 414.27

4 བྱུང་ཐོ་གཞན། (27.23) 1,054.97 20.00

ཁ ཟད་འགྲོ་བསོམས། 48,017.99 56,513.50 45,128.177 66,140.96 68,803.11

1 རྒྱུན་སྐྱོང་། 24,129.59 28,616.64 29,075.17 39,430.03 40,926.88

༡  གཞི་རིམ་རྒྱུན་སྐྱོང་། 22,130.87 26,527.83 27,507.17 35,726.70 37,121.41

༢   སྐྱེད་ཀྱི་སྤོད་ཆ། 1,998.72 2,088.81 1,568.00 3,703.32 3,805.46

2 གསར་སྒྲུབ། 25,837.02 29,990.64 16,053.010 26,710.93 27,876.23

3 སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་གཏང་ནི། (2,003.12) (2,093.78) - - -

4 སྤོད་ཆ་གཞན། 54.50 - - - -

ག དངུལ་བསོམས་ལྷག་ཆད། (5,344.86) (1,154.13) (5,234.32) (5,742.87) (7,497.99)

ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ལས་བརྒྱ་ཆ་* (3.42) (0.66) (2.69) (2.68) (3.16)

ང གཞི་རིམ་ལྷག་ཆད། (3,346.15) 934.68 (3,666.33) (2,039.55) (3,692.53)

ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ལས་བརྒྱ་ཆ་* (2.14) 0.54 (1.89) (0.95) (1.56)

རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས། 5,344.86 1,154.13 5,234.32 5,742.87 7,497.99
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2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

ངོ་མ། ངོ་མ། འཆར་དངུལ། ཚོད་རྩིས། ཚོད་རཙིས།

ཅ སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 13,194.84 306.56 203.87

སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ཐོག། 14,723.03 3,797.96 3,728.26

སྐྱིན་ཚབ་ལོག་འཐོབ་ནི། 1,568.85 1,528.19 3,491.39 3,524.39

ཆ སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 18,429.16 6,049.44 7,701.86

ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 524.33 203.21 15,684.27 4,532.45 (382.68)

སྐྱིན་འགྲུལ། 3,227.66 3,023.53 18,148.58 8,770.64 4,180.13

སྐྱིན་ཚབ། 2,703.34 2,820.32 2,464.31 4,238.19 4,562.81

ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག།** 4,820.54 950.92 2,744.89 1,516.98 8,084.54

སྐྱིན་འགྲུལ། 2,755.50 4,820.14 13,798.63

སྐྱིན་ཚབ། 10.62 3,303.16 5,714.09

ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་) ༡༢/༢༠༡༧ 
ལུ།

156,112.65 174,516.00 194,451.58 214,644.88 237,032.09


