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མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་དང་ མཁྱེན་ལན་འཐུས་མི་ཡོངས་ལཱི་
ད་རིས་ ང་གིས་ གཞུང་གི་ཁྱད་ཚབ་ལཱི་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་གྱི་
སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།
ཀ. ངོ་སོད།

1.མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་ དོ་རཱིང་ཡང་ ཐེངས་གཅིག་ ང་གིས་ ལྷ་མི་སྲིད་སྡེའི་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་
དང་ འབྲུག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ལཱི་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་གྱི་ གནད་དོན་
གཙོ་བོ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཐོབ་ནི་དེ་གིས་ སྐལ་བ་བཟང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི། རྩིས་ལོ་
༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་འདི་ ང་བཅས་རའི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིམ་བོན་ཚུ་གི་
དགོངས་བཞེད་དང་། རོང་ཁག་ཁལ་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གི་ རུ་འདོད། དེ་ལས་ སྒེར་སྡེའི་
རུ་བ་ཚུ་ལཱི་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ བརྩམས་ཏེ་ཡོད།
2. སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལཱི་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ཐོན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ འཛམ་གླིང་ནང་ལཱི་
འཕོད་བསྟེན་དང་ དཔལ་འབོར་གྱི་ དཀའ་ངལ་སོམ་ར་ ཐོན་ཏེ་ཡོད། ནད་ཡམས་དེ་གིས་
འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ མི་ངོམ་ས་ཡ་ ༥༢༨ ལས་ལྷག་མི་ལཱི་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་ གནོད་པ་
བྱུང་སྟེ་ ཡོདཔའི་ཁར། མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༦.༢ དེ་ཅིག་ལཱི་ ཤི་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ནད་ཡམས་འདི་གི་ བཀག་ཐབས་དང་ ཚབས་ཆེན་གྱི་གནོད་པ་ཚུ་ བཀག་ཐབས་ལཱི་ ཐབས་

ལམ་ཚུ་ཡང་ རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་
སྤྱིའི་དཔལ་འབོར་ལཱི་ མས་ཆག་ཆེ་དྲགས་ (Great Depression) བྱུང་བའི་ཤུལ་ལཱི་ ད་
རུས་ཀྱི་ མས་ཆག་དེ་ཡང་ ག་ནི་བ་ ཚབས་ཆེན་ཅིག་ཨིན་པས།
3. ནད་ཡམས་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་ཡང་ དཔལ་འབོར་དང་ མི་སེར་གྱི་
འཚོ་རྟེན་ལཱི་ ཐོ་ཕོག་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རཱིང་མྱ་ངན་ཆེ་བའི་ གནས་སྟངས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཚུགས་པ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ ག་ནི་བ་ སྐལ་བ་བཟང་ཡོད།འདི་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ སྤྱི་
གཙུག་གི་ཉི་ཟླ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོའི་འོག་ལཱི་ གཞུང་
དང་ འབྲུག་མི་ངོ་རྐྱང་ དེ་ལས་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་ལཱི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ དུས་ཚོད་
ཁར་ སོད་ཚུགས་མི་དང་ གསོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལག་ལུན་འཐབ་
ཚུགས་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།
4.མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོའི་འོག་ལཱི་
སྐྱིན་འགྲུལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལཱི་ སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་མགོན་སྐྱབས་སྐྱིད་སྡུག་
བརྒྱུད་དེ་ འབབ་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ གནང་ཡོད་མི་གུ་ལཱི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ ཐབས་ལམ་
མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡང་ དུས་ཚོད་ཁར་ ལག་ལུན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབོར་ལཱི་
ནད་ཡམས་ཀྱི་གནོད་པ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་
རའི་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབོར་ལཱི་ ཐོགས་ཆག་སོམ་མ་འབྱུང་བར་ དཔལ་འབོར་འདི་ བོ་བདེ་
བའི་ཚད་གཞི་ཁར་ གནས་ཚུགས་ཏེ་ཡོད།

༥.རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ་ནང་ ནད་ཡམས་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ཐོན་སྐྱེད་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་ལཱི་ ཐོགས་
ཆགས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁར་ ད་རུས་ ར་ཤི་ཡ་དང་ ཡུ་ཀེ་རུན་གྱི་ དམག་འཁྲུག་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཉེ་
བར་མཁོ་བའི་ ས་སྣུམ་དང་ འབྲུ་སྣ་ཚུ་ཡང་ མ་ལང་བའི་དཀའ་ངལ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་
ལས་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ གོང་ཚད་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ལ་ལོ་ཅིག་ལཱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ ཏི་རཱི་ཟུར་གསོག་གིས་ཡང་ མ་ལང་བའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨིན། ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་
དགོངས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལཱི་ ཕྱིའི་མ་དངུལ་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་ བཞག་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་
ནི་ཨིན། གཞན་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་ འབྲུ་སྣ་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཡར་སེང་འབད་
ནིའི་དོན་ལཱི་དང་ ནང་འདྲེན་ མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལས་ ལས་རིམ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡང་ ལག་ལུན་
འཐབ་སྟེ་ཡོད།
༦.

ང་བཅས་ཀྱིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཐབསལམ་ཚུ་ ལག་ལུན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ དམིགས་

བསལ་ལཱི་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ ཤྲི་ལངྐ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ མི་སྡེ་དང་ སྲིད་དོན་གྱི་འབྱེལཝ་ཚུ་
ཐོན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ག་ནི་བ་ཡང་ གལ་ཆེཝ་སྦེ་ ཐོན་ཏེ་ཡོད།
༧. ད་རུས་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ དངུལ་རྩིས་ཀྱི་འགྲུབ་འབྲས་དང་ མི་མང་གི་ དངུལ་འབྲེལ་སྒྱུར་བཅོས་
ལག་ལུན་འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ་ལཱི་ དཔྱདཔ་ད་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབོར་གྱི་ སྲིད་བྱུས་བཙན་
ཐབས་ལཱི་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་མང་དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ གཞི་རྩ་ཚུ་ ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་ལཱི་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན། འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་ སྒྱུར་བཅོས་
གཙོ་བོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་འདི་ནང་ སྙན་འབུལ་ཞུ་ནི་ཨིན།

༨.ད་རུས་ ནད་ཡམས་ཀྱི་ གནས་སྟངས་དང་ ནད་འབུབ་ཀྱི་རྣམ་གྱུར་ དེ་ལས་ སྨན་ཁབ་ཀྱི་
ནུས་པ་ཚུ་ལཱི་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་དེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་
ཚེས་ ༤ ལས་ཚུར་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ འཛིན་སྐྱོང་གོ་རིམ་ ༢ པའི་ནང་ འཕོ་གྱུར་
འབད་དེ་ཡོད། ནད་ཡམས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ གོ་རིམ་འདི་ནང་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ཀྱི་ བཀའ་རྒྱ་
ལྟར་དུ་ མི་སེར་རྒན་རྒས་དང་ ནད་གཞི་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ རང་རང་སོ་སོ་གི་ མཐའ་སྐྱོང་
འབད་མི་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རོང་ཁག་ཁལ་གཅིག་ ག་རའི་ནང་ལཱི་ ཟུར་སོད་གཙང་ཁང་ཚུ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད།འདི་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ མི་སེར་ཚུ་ལཱི་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་
ཐུགས་ཀྱི་བམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་ རྟགས་མཚན་ཨིན།
9. ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནད་ཡམས་ འཛིན་སྐྱོང་གོ་རིམ་ ༢ པའི་ནང་ འཕོ་འགྱུར་
འབདཝ་ད་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཉིས་ནང་ལཱི་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབོར་དང་ མི་སྡེ་ལཱི་
མས་ཆགས་བྱུང་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལུན་འཐབ་ཡོད་
པའི་ནང་ལས་ ད་རུས་ ཐབས་ལམ་གོ་རིམ་ ༤ པ་འདི་ ཐོགས་ཆགས་མེདཔ་ ངེས་གཏན་
བཟོ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ཡང་ ཁག་ཆེ།འདི་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་
འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ གོ་རིམ་ ༤ པའི་འོག་ལཱི་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་གི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱི་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན།
10.ད་རུས་ གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེན་ནང་ལཱི་ དཔལ་འབོར་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ མི་མང་གི་ཡིད་
ཆེས་བརྟན་ཐབས་ལཱི་ མི་སེར་ཚུ་གི་ དཀའ་སྡུག་བསལ་ནི་དང་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་ལཱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་

ཚད་དང་ལན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ སོད་ནིའི་དོན་ལས་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ མང་སུ་འབད་ སོད་དགོཔ་
ཡོད།
11གནད་དོན་འདི་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ ལོ་འདི་ནང་གི་ འཆར་དངུལ་འདི་གིས་

འཕོ་མཐུད་

དེ་ར་ “བཟའ་འཐུང་རང་གོ་རང་འདྲོངས་དང་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ གཞི་

རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་ མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་ལུགས་སྒྱུར་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ མགྱོགས་ཤུགས་ཡོད་པའི་
དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་” ཟེར་བའི་ གཞི་དོན་ལཱི་ གཙོ་བོར་བཟུང་ནི་ཨིན། འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་
གསར་བཏོད་ལས་དོན་ཚུ་དང་སྦྲགས་པའི་་ རྒྱ་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་ ཆ་འཇོག་
འབད་ནི་ཨིན།
12གོང་ལས་ཞུ་མི་ དམིགས་གཏད་ འགྲུབ་ནི་ལཱི་འོག་གི་ འཆར་དངུལ་གཞི་རྩ་གཙོ་བོ་ཚུ་གིས་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན།:

ཀ) རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་འདི་ དུས་གཏན་འཇགས་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཐོག་ལས་
འགྲུབ་ནི་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལཱི་ ཚད་དང་ལན་པའི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ཚུ་ ལོ་
བསྟར་སྟབས་གཅིག་གནང་སྦྱིན་སྦེ་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
ཁ) ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བོ་འདོད་ཡོད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནི་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་
ལས་ གསར་སྒྲུབ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཚུ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་
བཟོ་ནི།
ག) རྩིས་ལོ་

2022-23གྱི་་འཆར་དངུལ་དེ་གིས་ ཉེར་མཁོ་མིན་པའི་ ནང་འདྲེན་ཚུ་

མར་ཕབ་འབད་ནི་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ ནང་

འཁོད་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ འོས་འབབ་ལན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་
ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ཨིན།
ང) ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་ དཔེར་ན་ འཐུང་ཆུ་དང་
འཁོར་ལམ་ སོ་ནམ་ གསོ་བ་ ཤེས་རིག་ཚུ་དང་འདྲ་བའི་ རྒྱལ་ཡངོས་ཀྱི་ སྤྱིར་
བཏང་གཙོ་རིམ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་དགོ།
ཅ)རྩིས་ལོ་

2022-23གྱི་

འཆར་དངུལ་འདི་ མི་སེར་དང་འབྲེལ་ཆགས་ མང་སུ་ཡོདཔ་

བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ མཛེས་ཆ་དང་ལན་པའི་ འབྲུག་ཡུལ་གྱི་མི་སེར་
འབད་ རྒྱལ་ཁམས་ལཱི་ གཞི་རྩའི་འགན་ཁུར་འཁྲི་དགོ་པའི་སྐོར་ དྲན་གཏད་འབད་
ནི་ཨིན།
༡༣. ཞི་གཡོག་གི་སྐོར་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ ག་ནི་བ་ཡང་ གལ་
གནད་ཆེ་བའི་ བཀའ་ཤོག་ཐོག་གི་ ཐུགས་ཀྱི་རུ་འདོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་ དཔལ་
འབོར་གཞི་སྒྱུར་འབད་ཐབས་ལཱི་ གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིང་ བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ལས་རིམ་
གསརཔ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ལས་རིམ་གསརཔ་ཚུ་ཡང་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་ འཆར་
དངུལ་གྱི་རྙོགས་གཞི་ཚུ་ དག་བཅོས་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་ འཆར་གཞིའི་དུས་
ཡུན་ལས་ རྒལ་ཏེ་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན། རྩིས་ལོ་
༢༠༢༢ ༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་ནང་ལཱི་ དེ་བཟུམ་མའི་ སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ ལས་དོན་ཚ-ུ་ཡང་ཚུད་
དེ་ཡོད།
༡༤ .འཆར་དངུལ་ནང་ལཱི་ དེ་བཟུམ་མའི་ སྒྱུར་བཅོས་གསརཔ་གཏང་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་

འདི་ནང་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་གྱི་ ཤུགས་ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༥ གུ་
གནས་ནིའི་ རུ་བ་ཡོད།
༡༥. གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཤུལ་མའི་འཆར་གཞི་འདི་ཡང་དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་ལཱི་ བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ བརྩམ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ནད་ཡམས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོན་རིམ་
ཚུ་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ཐོན་སྐྱེད་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ལཱི་ ཐོགས་ཆགས་ བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ མར་ཕབ་
འབད་ནི་ལཱི་ཡང་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
16.རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ དཔལ་འབོར་གྱི་བཅུད་བསྡུས་དང་ དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས།
འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས། དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་བཀོད་བརྗོད་དོན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་
དངུལ་དཔྱ་བགོ། མི་མང་བུ་ལོན་གྱི་གནས་སྟངས། དངུལ་རྩིས་ཀྱི་ཉེན་ཁ། དེ་ལས་ མི་མང་
གཙུག་སྡེ་དང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད།
17.རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་
འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ དེ་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ ལྷན་ཐབས་འཆར་
དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལཱི་ ཕུལཝ་ཨིན།

ཁ. དཔལ་འབོར་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་དང་མཐོང་སྣང་།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན།

ད་ ང་གིས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ དཔལ་འབོར་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་འདི་ ཕུལ་ནི་ཨིན།
ཁ༡.རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ནང་གི་ དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས།
1.ནད་ཡམས་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ་ནང་ དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་ འབད་བའི་དུས་
སྐབས་ནང་ལཱི་ མཁོ་འདོད་ཀྱི་ བྱེམ་ཕོག་ཡོད་པའི་གུར་ བཀྲམ་སྤེལ་ལཱི་ ཐོགས་ཆགས་བྱུངམ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ དཀའ་ངལ་གཉིས་ལབས་ ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ཧེ་མ་ལས་ ནད་
ཡམས་འདི་ཐོན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ འགོ་ཐོག་གི་ གནོད་པ་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལཱི་ ཧེ་མ་མེད་པའི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། དཔལ་འབོར་ ལ་ལོ་ཅིག་ མགྱོགས་པ ་ར་ སྔར་ཤུལ་
གྱི་གནས་ཚད་ཁར་ ལོག་ལྷོད་དེ་ཡོད་རཱིང་ དཔལ་འབོར་ལཱི་གནོད་པ ་བཟློག་ཐབས་དང་ ནད་
ཡམས་བཀག་ཐབས་ཚུ་ མ་འདྲཝ་ཡོད་ མི་དང་གཅིག་ཁར་དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོའི་ མགྱོགས་
ཤུགས་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།
2.འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ནང་ལཱི་ བཀྲམ་སྤེལ་ལཱི་ ཐོགས་ཆགས་བྱུང་ཡོད་མི་དང་ ནུས་
ཤུགས་ཀྱི་གོང་ཚད་ ཡར་འཛེགས་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་གུ་ ད་རུས་ ཡུ་
ཀེ་རུན་གྱི་ དམག་འཁྲུག་གིས་ ཧེང་སྐལ་ར་ གནོད་པ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ནུས་ཤུགས་དང་
བཟའ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུ་གིས་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ལཱི་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ར་ གནོད་པ་བྱུང་ཡོདཔ་
ལས་ དཔལ་འབོར་མང་ཤོས་ནང་ལཱི་ བསྐྱར་གསོ་གི་ལཱ་ཚུ་ འགོ་བཙུགསཔ་ཅིག་ཨིན་རཱིང་
དངུལ་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ལཱི་ ཨེབ་ཤུགས་ཐོན་ཏེ་ཡོད།
3.འབྲུག་ལཱི་ ངོ་རྐྱང་འབབ་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ བཅུ་ཕག་བཞི་ནང་ལཱི་ དཔལ་
འབོར་ལཱི་ སྔར་ལས་མ་ཐོན་པའི་ ཚད་གཞི་ཁར་ཡར་འཕེལ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། དེ་ཡང་ གོང་ཚད་ཡར་
འཕར་དེ་ ཆུང་ཀུ་སྦེ་གནས་ཏེ་ དངུལ་རྩིས་ཀྱི་གནས་ཚད་དེ་ཡང་ སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ར་གནས་

ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཁ་ལཱི་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་ སོམ་གཉིས་ལས་ གློག་མེ་བཏོན་ནི་ འགོ་བཙུགས་
ནིའི་ རུ་འདུན་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ དུས་འབྲིང་གི་མཐོང་སྣང་དེ་ ལུགས་ཤོམ་འོང་ནིའི་ རུ་བ་ཡོད།
4.འདི་འབདཝ་ད་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་ཏེ་ མི་མང་གསོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་
དམ་དམ་འབད་ ལག་ལུན་འཐབ་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ དཔལ་འབོར་ལས་དོན་ཚུ་ལཱི་ གནོ་པ་སོམ་ར་
བྱུང་ཡོད། འདི་ལས་བརྟེན་ དུས་ཐུང་དང་དུས་འབྲིང་གི་ ཡར་འཕར་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ མས་
ཡོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབོར་ལཱི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ གི་ ལོ་ངོ་ཧྲིལ་བུའི་ནང་ལཱི་
དཔལ་འབོར་མས་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠.༡ ཀླད་ཀོར་འོག་རྒྱུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།
5.སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ གི་ ལོ་ངོ་བཞི་དཔྱ་དང་པའི་ནང་ལས་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ འཕེལ་ཤུགས་མས་
པ་ལས་བརྟེན་ བཀག་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ རིམ་གྱིས་ གུ་ཡངས་བཏངམ་ལས་ དཔལ་
འབོར་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ར་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཅིས། ནང་འཁོད་མཁོ་
འདོད་ལཱི་ཡང་ རིམ་གྱིས་ བསྐྱར་གསོ་བྱུང་སྟེ་ ཉོ་སོད་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་
ཚུགསཔ་ སོང་སྟེ་ཡོད། སྦུང་ཚོང་དང་ བསིལ་ཚོང་ དེ་ལས་ བཟའ་ཁང་ཚུ་གི་ ཡར་འཕར་ལཱི་
ཡང་ ལུགས་སྒྱུར་ཐོན་ཡི། འདི་གི་ཐད་ལཱི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལཱི་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་
འབོར་ཡར་འཕར་གྱི་ ཚད་གཞི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༧ གུ་ གནས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།
6.ཨིན་རཱིང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལཱི་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་
བཀྲམ་སྤེལ་ལཱི་ ཐོགས་ཆགས་ཐོན་ཡོད་མི་དང་ བཟའ་ཆས་དང་ བཟའ་ཆས་མིན་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་
མཁོ་འདོད་ལཱི་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ ཡར་སེང་ཐོན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། གོང་ཚད་ཡར་འཕར་གྱི་
ཡར་སེང་དེ་ བཟའ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་འབད་བ་ཅིན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དེ་ཅིག་དང་ བཟའ་ཆས་མིན་
པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ གི་རྩིས་ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

7.གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ལཱི་ ནང་འདྲེན་བཟའ་ཆས་ཚུ་གི་གོང་ཚད་ ཡར་སེང་འགྱོཝ་འགྱོ་སར་
འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ གི་ སྤྱིར་བཏང་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དེ་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་
༧.༤ གུ་གནས་ནུག། དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལཱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༦ འབད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་
བརྒྱ་ཆ་ ༡.༧ གྱིས་མཐོཝ་ཨིན།
8.དེ་ཁ་ལཱི་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ཚད་གཞིའི་ཐད་ལཱི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལཱི་ ཉུང་མཐའ་གི་ཚད་
གཞི་ཁར་གནས་ཡོད་རཱིང་ ལོ་དེ་ནང་ར་ ནམ་རྒྱུན་ལས་ལྷག་པའི་ ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ མཐོ་དྲགས་
འབད་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ (མི་གྲངས་ 16,660)གུ་ འཛེགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རཱིང་ ད པལ་འབོར་
བསྐྱར་གསོ་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་གཅིག་ཁར་ བདེ་སྲུང་གི་ལག་རྩལ་ལས་རིམ་དང་ རིག་རྩལ་གོང་
འཕེལ་འཆར་གཞི། ཁེ་ལཱ་སོང་བརར། འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ།ན་གཞོན་གྱི་གྲལ་གཏོགས་
དང་ འཚོ་རྟེན་ལས་རིམ་ཚུ་ ལག་ལུན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལཱི་ ལཱ་
གཡོག་མེད་པའི་ཚད་གཞི་ལཱི་ ལུགས་སྒྱུར་དུམ་གྲ་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་

4.8

(མི་གྲངས་

16,254) གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁ༢.རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ དཔལ་འབོར་གྱི་མཐོང་སྣང་།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
1.སྨན་ཁབ་ཁ་སྐོང་བཙུགས་ནིའི་ ཚད་གཞི་མཐོ་དྲགས་འབད་མི་དང་ ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའི་
བཀག་འཛིན་ཁ་སྐོང་ཚུ་ གུ་ཡངས་བཏང་ནི་དེ་གིས་ དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་ འགོ་བཙུགས་
ནིའི་ གོ་སྐབས་དང་རུ་བ་བསྐྱེད་སོད་པའི་བར་ན་ ར་ཤི་ཡ་དང་ ཡུ་ཀེ་རུན་གྱི་བར་ན་ དམག་
འཁྲུག་ལངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱི་ནང་ལཱི་ དཔལ་འབོར་ལཱི་ བ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་མི་ལཱི་
བརྟེན་ཏེ་ ནུས་ཤུགས་དང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་
དཔལ་འབོར་ལཱི་ ཐོ་ཕོག་ནི་ཨིན་པས།

2.ཨིན་རཱིང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ སེམས་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱི་ ལཱ་ཚུ་ནང་
སྔར་བ་ལྷག་པའི་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ལཱི་ ཁས་ལུན་བསྐྱར་གསོ་འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་
འབད་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབོར་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་འདི་ ལུགས་ཤོམ་འཐོན་
ནི་དང་ འཆར་དངུལ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ དམིགས་གཏད་ཚུ་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ རུ་བ་
ཡོད།
3.ད་རུས་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་གཞི་ལཱི་ ཡར་སེང་གི་ཉེན་ཁ་དང་ ཕྱིའི་གནོད་ཉེན་ཚུ་ཡོད་
རཱིང་ སྨན་ཁབ་ཚུ་ མགྱོགས་དྲགས་འབད་ ལག་ལུན་འཐབ་ཡོད་མི་གུར་ གཞུང་གི་ སྲིད་བྱུས་
ཐོག་གི་གདོང་ལན་ཚུ་ མགྱོགས་དྲགས་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ ལག་ལུན་འཐབ་ཡོད་མི་དང་ ཀོ་
ཝིཌ་-༡༩ འཛིན་སྐྱོང་ གོ་རིམ་ ༢ པའི་ནང་ འཕོ་འགྱུར་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ཡར་
འཕར་གྱི་གོ་སྐབས་ ལུགས་ཤོམ་ཐལ་ཏེ་ཡོད།
4.སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ གི་ ལོ་ངོ་བཞི་དཔྱ་དང་པའི་ནང་ལས་ འགྲུལ་བསྐྱོད་བཀག་དམ་ གུ་ཡངས་
བཏང་བའི་ཤུལ་ དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ར་ལག་ལུན་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་
གཞུང་གིས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་ལཱི་ཡང་ ཡར་སེང་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བཟོ་གྲྭའི་
ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལཱི་ ལུགས་སྒྱུར་ཐོན་ཏེ་ བཟོ་བཏོན་གྱི་ ཐོན་འབྲས་ཚུ་ཡང་ ཡར་སེང་སོང་ཡི།
5.སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལཱི་

(གློག་མེ་མ་བརྩི་བར་)

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཐད་ལཱི་ཡང་ ཕྱིར་ཚོང་ཚུ་

འདས་པའི་ལོ་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཡར་སེང་མཐོ ་ཤོས་ཐོན་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༡ གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།
ཡར་སེང་འདི་ ནད་ཡམས་སྔ་གོང་གི་ ལོ་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ མཐོ ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས།
6.འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་དཔལ་འབོར་འདི་ ནང་འདྲེན་ལཱི་ གཞི་བརྟེན་པའི་ དཔལ་
འབོར་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དཔལ་འབོར་ལས་དོན་ཚུ་གི་ ཚད་གཞི་གཏན་འཁེལ་འབད་ནི་ལཱི་
གཙོ་བོ་ར་ ནང་འདྲེན་གྱི་ཚད་གཞི་ལཱི་ གཞི་བརྟེན་དངོཔ་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ དང་ཕྱདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༡ ནང་ལཱི་ སྤྱིར་བཏང་ནང་འདྲེན་འདི་ འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༦ གུ་གནས་ནུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལཱི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་དེ་ བབས་ཏེ་ཡོད་རཱིང་
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལཱི་ དཔལ་འབོར་ལས་དོན་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ར་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་དེ་གིས་
དཔལ་འབོར་གྱི་མཐོང་སྣང་འདི་ ལུགས་ཤོམ་འོང་ནིའི་ བར་སྟོན་ཡོད། ན་ལས་ཕར་ ཚོང་འབྲེལ་
ལུགས་སྒྱུར་དང་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་མཁོ་འདོད་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་
འདྲེན་ གཉིས་ཆ་ར་ ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་རུ་བ་ཡོད།
7.ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབོར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལཱི་ ལུགས་སྒྱུར་ཐོན་ནིའི་ རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡོདཔ་
ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལཱི་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་ ལོག་སྟེ་ར་ བརྒྱ་ཆ་
༣.༧ གུ་གནས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལཱི་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་
༤.༥ གུ་ ཡར་སེང་འཐོན་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད། དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་ལཱི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོད་མི་
དཔལ་འབོར་ལས་སྡེ་ གཙོ་བོ་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན།
8.སོ་ནམ་ལས་སྡེ་དེ་ ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ནང་ལཱི་ བཟའ་འཐུང་རང་གོ་རང་འདྲོངས་དང་
ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ འབབ་ཁུངས་བཟོ་ནི་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལཱི་ ལས་རིམ་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། འདི་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་འདི་ གོ་སྐབས་ཅན་ཅིག་
སྦེ་ གནས་ཡོདཔ་ཨིན།བཟའ་འཐུང་རང་གོ་རང་འདྲོངས་ འགྲུབ་ནི་དང་ སྤུས་ཚད་ལན་པའི་
ཉེར་མཁོའི་ཐོན་སྐྱེད་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ཚུ་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཐབས་ལཱི་དམིགས་ཏེ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་
གཞི་སྒྱུར་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་འབད་ སོ་ནམ་ལས་སྡེའི་ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལཱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༣ དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལཱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༣ གུ་ རིམ་
གྱིས་ ཡར་འཕར་འཐོན་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།

9.བཟོ་གྲྭ་ལས་སྡེ་ལཱི་ ནད་ཡམས་ཀྱིས་ གནོད་པ་སོམ་ར་བྱུང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལཱི་ ཡར་
འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༢ འབད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལཱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༡ གིས་ མས་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ནད་ཡམས་ཀྱིས་ གནོད་རྐྱེན་མ་བྱུང་མི་ གློག་མེ་ལས་སྡེ་ལཱི་མ་བརྟེན་པ་
ཅིན་ བཟོ་གྲྭ་ལས་སྡེ་ལཱི་ གནོད་པ་དེ་ དེ་བ་ལྷག་སྟེ་ ཐོན་ཐོནམ་འོང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལཱི་
གསར་སྒྲུབ་མ་རྩའི་ཟད་འགྲོ་ཡར་སེང་དང་ ལས་མི་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་ ཚད་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་
མི་ གུ་ཡངས་བཏང་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ བཟོ་བསྐྲུན་ལཱ་གི་ལག་ལུན་ ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་
བཟོ་གྲྭ་ལས་སྡེ་ནང་ ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༤.༩ དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལཱི་འབད་བ་ཅིན་
ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༤.༡ གི་རྩིས་ འཐོན་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།
10.གཙོ་བོ་ བལྟ་བཤལ་དང་ དངུལ་རྩིས་ གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལཱི་ གཞི་བརྟེན་མི་ ཞབས་
ཏོག་ལས་སྡེའི་ ཡར་འཕར་ཚད་གཞི་དེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལཱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༩ ཀླད་ཀོར་འོག་རྒྱུ་
གནས་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་ཧེ་མའི་ལོ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༢ གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།
བལྟ་བཤལ་པའི་ ཁ་གྲངས་དེ་ ཤུགས་འབད་ར་ བབས་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ བཟའ་ཁང་དང་
སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བལྟ་བཤལ་གྱི་ ནང་གསེས་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ གྲུབ་འབྲས་ལཱི་ ཐོ་སོམ་
སྦེ་ར་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན། ས་མཚམས་ཁ་ལཱི་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རྒྱུན་ལམ་ལཱི་ ཐོགས་ཆགས་བྱུང་མི་
དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་གི་ གྲུབ་འབྲས་ ལུགས་ཤོམ་མ་ཐོནམ་ལས་ སྦུང་ཚོང་དང་བསིལ་
ཚོང་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ ཉེན་བཅོལ་ དེ་ལས་ གཞིས་ཁྱིམ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལཱི་ཡང་
གནོད་པ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ལཱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲུལ་བཀག་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
བྱེམ་ཕོག་སྟེ་འབད་རཱིང་ ནང་གསེས་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་གཞི་རྟེན་ལཱི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ ལུགས་སྒྱུར་ཚུ་ལཱི་བརྟེན་
ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལཱི་ ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༣.༡ འཐོན་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། བལྟ་བཤལ་
ལས་སྡེའི་ ལག་ལུན་ཚུ་རིམ་གྱིས་ ལོག་སྟེ་ར་ འགོ་བཙུགས་མི་དང་ འགྲུལ་བཀག་ཚུ་ ཡངས་
ཆག་བཏང་མི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ཉེར་སོད་མཁོ་འདོད་ལཱི་ ཡར་སེང་ཐོན་མི་དེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢

ནང་ལཱི་ སྤྱིར་བཏང་ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ནང་གི་ ཡར་འཕར་དེ་ མགྱོགས་དྲགས་འབད་བརྒྱ་ཆ་ ༥
གུ་གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།
11.མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ་ནང་ དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལཱི་ འཕལ་
ཐོག་གི་འགྱུར་བ་ཚུ་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ ཐོགས་ཆགས་ཚུ་ བསལ་ཚུགས་ཏེ་
རྒྱལ་སྤྱིའི་བཟའ་ཆས་དང་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ གོང་ཚད་ཚུ་ ཏན་ཏན་འབད་གནས་པ་ཅིན་ གོང་ཚད་
ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་ ནད་ཡམས་སྔ་གོང་གི་ གནས་ཚད་ཁར་ ལོག་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་
ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། ད་རུས་ཀྱི་ གནས་ཚད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོ་བསྟར་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་
དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལཱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༢ དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ནང་ལཱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༥ གུ་
འབབ་སྟེ་ ནད་ཡམས་སྔ་གོང་གི་ ཚད་གཞི་ཁར་གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།
12.འདི་བཟུམ་སྦེ་ དུས་འབྲིང་ལཱི་ ལས་མི་མཁོ་སོད་དང་ མཁོ་འདོད་ལཱི་ རིམ་གྱིས་ ལུགས་
སྒྱུར་ཐོན་ཏེ་ ཤུལ་མའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ཚད་གཞི་དེ་ཡང་ འབབ་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་
ཡོད། ཨིན་རཱིང་ ལཱ་གཡོག་མེད་དཀའ་ངལ་ བསལ་ཚུགས་པའི་ཚད་གཞི་འདི་ རུ་འདུན་ལས་
དམའ་སུ་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ནད་ཡམས་སྔ་གོང་གི་ གནས་ཚད་ཁར་ལྷོད་ནི་ལཱི་ ཉུང་ཤོས་ ལོ་
གསུམ་དེ་ཅིག་ འགོར་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།

ག. ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ རྒྱལ་ཡོངས་གདོང་ལན།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
1.རྒྱལ་ཡོངས་ལོག ་ཤུགས་མ་དངུལ་(National Resilience Fund)གྱིས་ ནད་ཡམས་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐད་ཀར་གྱི་གནོད་པ་བྱུང་མི་ཚུ་ལཱི་ འབབ་ཁུངས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ངོ་རྐྱང་དང་ཚོང་

ལཱ་ཚུ་ལཱི་ སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་མགོན་སྐྱབས་སྐྱིད་སྡུག་ལཱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་
ཕུལ་ཏེ་ཡོད།
ག༡. འབབ་ཁུངས་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར།
1.འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་མགོན་སྐྱབས་སྐྱིད་སྡུག་ཐོག་ལས་ འབབ་ཁུངས་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་གིས་ འདས་
པའི་ལོ་གཉིས་ནང་ལཱི་ མི་ངོམ་

58,659ལཱི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། དེ་གི་ནང་ལས་ མི་ངོམ་

5,761 ལཱི་ ཟླ་ངོ་ ༢༥ (སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པ་
ཚུན་)གི་དུས་ཡུན་ ཧྲིལ་བུའི་ནང་ལཱི་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཚུན་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,594.580འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
ག༢. སྐྱེད་ཀྱི་སོད་ཆ་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར།
1.འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་མགོན་སྐྱབས་སྐྱིད་སྡུག་ཐོག་ལས་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་
༤ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པ་ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

14,230 གནང་ཡོདཔ་

ཨིན། འགོ་ཐོག་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལཱི་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠
རུའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྩིཝ་ད་ སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱི་ བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

16,110

གནས་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁ་ 139,096ལཱི་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ག༣. ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་འགྲོ།
1.ནད་ཡམས་འཐོན་ནི་ འགོ་བཙུགསཔ་ལས་ཚུར་ གཞུང་གིས་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་ཏེ་
ཟད་འགྲོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཏང་ཡོདཔ་དང་། ད་རུས་ཚུན་ཚོད་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་ལས་
དོན་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 8,158.384ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

2. རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ གཞུང་གིས་ རང་སོའི་ཉེན་སྲུང་ཅ་ཆས་དང་ སྨན་
རས་མིན་པའི་ཟད་འགྲོ་ ཚ་རིམས་ནད་བརྟག་ས་སྒོ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
1,8༥0.༧༣༠ཟད་འགྲོ་བཏང་སྟེ་ཡོད། དེ་ཁ་ལཱི་ ཉེར་མཁོའི་བཟའ་ཆས་དང་ ས་སྣུམ་ལཱི་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,062.405དང་ ཟུར་བཞག་གི་གྲ་འགྲིག་དང་ བཟའ་འཐུང་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
1,༧༤༧.༥༥༨། འཁོར་ལམ་དང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སོད་ས་དང་འདྲ་བའི་ སྒྲིག་བཀོད་ལཱི་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,2༧6.༦༡༧། ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་ ཟད་འགྲོ་གཞན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 1,5༤༩.༡༨༦ དང་ སྨན་ཁབ་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 671.879ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

ང. དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོའི་ཐབས་ལམ་ཚུ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན།
1.དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི དམིགས་གཏད་འདི་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་
ནང་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ དངུལ་རྩིས་ དེ་ལས་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ གཞི་སྒྱུར་ཐོག་ལས་ དཔལ་
འབོར་ མགྱོགས་དྲགས་འབད་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་དེ་ཨིན། བསྐྱར་གསོའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་
དཔལ་འབོར་ལཱི་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གིས་ གནོད་པ་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ བསལ་ཐབས་ལཱི་ གཙོ་རིམ་
བཀོད་དེ་ཡོད།འདི་གི་དོན་ལཱི་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ལག་ལུན་དང་ གཙོ་རིམ་ཚུ་གུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་
བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ འབད་དེ་ཡོད། འདི་ལས་བརྟེན་ ཁེ་གྱོང་འབག་མི་གཙོ་བོ་དང་ ང་བཅས་རའི་
མམ་རོགས་ཚུ་གིས་ ཐོན་ཁུངས་མས་ཆག་གི་ཚད་གཞི་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ལཱི་དམིགས་
གཏད་བསྐྱེད་དེ་བསྐྱར་གསོའི་དུས་ཡུན་ནང་ལཱི་ མཁོ་འདོད་དང་ཡིད་ཆེས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལཱི་
ཡང་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ཨིན།

2.གོང་ལས་ཞུ་དོ་བཟུམ་ ད་ ང་གིས་ བསྐྱར་གསོའི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ ཞུ་ནི་ཨིན།:
ང༡. དངུལ་རྩིས་ཐབས་ལམ་ཚུ།
 ནད་ཡམས་འདི་ འགོ་ཐོག་ཐོན་པའི་དུས་ལས་ཚུར་ དཔལ་འབོར་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལཱི་
གནོད་པ་ཚུ་ ཕབ་ནི་གི་དོན་ལས་ གཞུང་གིས་ ཐབས་ལམ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལུན་
འཐབ་སྟེ་ཡོད། སྲིད་བྱུས་ཐོག་གི་ གདོང་ལན་དེ་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་དང་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་ལཱི་ རྒུད་
གསོའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ ཚོང་ལཱ་འཕོ་མཐུད་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
བྱིན་ཏེ་ བསྐྱར་གསོ་བཙན་ཐབས་འབད་ནི་ལཱི་ གྲ་འགྲིག་ཡོདཔ་སྦེ་ བཞག་ཐབས་ལཱི་
ཨིན།
 དཔལ་འབོར་ལས་སྡེ་ཚུ་ལཱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བརྩོན་ཤུགས་ འཕོ་མཐུད་ནིའི་དོན་ལས་
གཞུང་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་དེ་ གསརཔ་སྦེ་
བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། དེ་གིས་ ད་རུས་ཀྱི་ དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་
སྟངས་ནང་ལཱི་ ཐད་ཀར་དང་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ ཁྲལ་གྱི་དབྱེ་རིམ་ཚུ་ནང་ མཐུན་རྐྱེན་
མ་འདྲཝ་ཚུ་ སོད་དེ་ཡོད།
 འདི་ཁ་ལཱི་ གཞུང་གིས་ བལྟ་བཤལ་ལག་ལུན་པ་ཚུ་ལཱི་ ཁྲལ་དུས་ཚོད་ཁར་ མ་བཏབ་
པའི་ཉེས་བ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༤ རུ་འབད་མི་དེ་ དགོངས་ཡངས་ཐོག་ལས་ ཁྲལ་བཏབ་ནིའི་
དུས་ཚོད་ ཕར་འཕུལ་གནང་སྟེ་ཡོད། དུས་ཚོད་ཕར་འཕུལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་ བལྟ་
བཤལ་པ་ཚུ་ ཟུར་བཞག་ནང་སོད་མ་དགོ་པར་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ར་ འགོ་
བཙུགས་པའི་ དུས་ཚོད་ཚུན་དང་ ཡང་ན་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡
ག་ཧེ་མར་འཐོན་པའི་དུས་ཚོད་ཚུན་ལཱི་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།

 གྲོང་གསེབ་ཚུ་ནང་གི་ ཚོང་ལཱ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱི་ གཞུང་གིས་
ཚོང་ལཱ་ཆུང་བ་དང་ཕ་རབ་ཚུ་ལཱི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་
ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་གནང་སྟེ་ཡོད།
 བལྟ་བཤལ་དང་ ནང་གསེས་ལས་སྡེ་ཚུ་ལཱི་ སྡུག་སོང་ཕོག་མི་ ངོས་ལུན་ཐོག་ལས་
གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ གླར་སོད་ཐོག་ལཱི་ བལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་དོན་ ལག་
ལུན་འཐབ་མི་ཚུ་ལཱི་ ཟླ་རིམ་གླ་ཡོན་ཚུ་ཡང་ དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོད། འདི་གིས་
གཞུང་ལཱི་ འོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 51.365སྐུ་གྱོང་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན།.
 འདི་བཟུམ་སྦེ་ བཟོ་གྲྭ་ལས་དོན་ཚུ་ལཱི་ཡང་ གློག་མེའི་སོད་ཁྲལ་དང་ མཁོ་འདོད་གླ་ཡོན་
ཚུ་ དགོངས་ཡངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོད། འདི་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ གཞུང་ལཱི་
འོང་འབབ་གྱོང་རྒུད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 280ཕོག་སྟེ་ཡོད།
ང༢. དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཐབས་ལམ་ཚུ།
 ནད་ཡམས་ཀྱི་གནོད་པ་བཟློག་ཐབས་ལཱི་ མི་སེར་ཚུ་ལཱི་ འཕལ་ཐོག་གི་ མི་སྡེ་དཔལ་
འབོར་གྱི་ རྒུད་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་ལཱི་ ཁོང་གི་ ལོག་ཐོབ་
མ་ཚུགས་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཡར་སེང་ བཀག་ཐབས་ལཱི་ བ་སྟབས་བདེ་བའི་ དངུལ་
འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ཡོད།
 དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ གོ་རིམ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པ་ཚུ་གི་འོག་ལཱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་
སོད་ཡོད་མི་ནང་ལཱི་ ༡ ) སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་ནིའི་དུས་ཚོད་ ཕར་འཕུལ་དང་
༢) བལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོང་ལཱ་ལཱི་ དུས་འཛིན་སྐྱེད་ཆུང་ཐོག་གི་ ལག་ལུན་མ་རྩ་

སོད་མི། ༣ ) བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་ལཱི་ དུས་འཛིན་སྐྱེད་ཆུང་ཐོག་གི་ ལག་ལུན་མ་རྩ་སོད་མི།
༤) ལཱ་འཕོ་མཐུད་ཀྱི་དོན་ལཱི་ སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ སོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
 གནོད་པ་བྱུང་ཡོད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལཱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ འཕོ་མཐུད་ཀྱི་དོན་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་
ཐབས་ལམ་ ༤ པ་འདི་ གནད་དོན་ཁག་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་

(ཧེ་མའི་ ལོག་ཐོབ་མ་

ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ད་རུས་ཀྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་འགན་ཁུར་ དེ་ལས་ མ་འོངས་པའི་
སྐྱིན་འགྲུལ་བཅས་) ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཨིན།:
ཀ. འདས་པའི་ ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཉོག་སེལ།
ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ད་རུས་ཀྱི་ ཉོག་སེལ་
སྒྲིག་བཀོད་དེ་གིས་ སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ ལུགས་སྒྱུར་ཐོག་ལས་
ལམ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ བུ་ལོན་བསྐྱར་བཀོད་ ཡང་ན་ ད་རུས་ཡོད་
པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཏའམ་དབང་ལུན་འབད་དེ་
རྩིས་ཁ་བསམས་ཐོག་ལས་ བསལ་ནི་ཨིན།
ཁ. ད་རུས་ཡོད་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
གྱི་ཐབས་ལམ།
དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ ༤ པ་ནང་ལཱི་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ དམིགས་གཏད་ཅན་
གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐབས་ལམ་ ༨ ཚུད་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ཡང་ ལས་སྡེའི་ཉེན་
ཁ་ ཡང་ན་ ནད་ཡམས་ལཱི་བརྟེན་པའི་ གནོད་པ་ ཚབས་ཆེ་ཧིང་གུ་ གཞི་བརྟེན་
ཏེ་ ལོ་ངོ་ ༡ དང་ ༢ ལས་ལྷག་པའི་ དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལཱི་ ཟླ་རིམ་ཚབ་སོད་
ཀྱི་ དུས་ཚོད་ ཕར་འཕུལ་འབད་མི་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཨིན།:

༡. སྐྱིན་ཚབ་སོད་ནིའི་དུས་ཚོད་ ལོ་ངོ་ ༡ ལས་ ༢ ཚུན་ ཕར་འཕུལ་
འབད་ནི།
༢. ལོ་ངོ་ ༡ ལས་ ༢ ཀྱི་བར་ན་ སྐྱིན་ཚབ་ཆ་ཤས་སྦེ་

(བརྒྱ་ཆ་

50)བཏབ་ནི།
༣. དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ དུས་ཚོད་ ལོ་ངོ་ ༣ ཚུན་ ཡར་སེང་འབད་ནི།
(ཕར་འཕུལ་དུས་ཡུན་གྱི་ཁ་སྐོང་ལཱི།)
༤. སྐྱིན་ཚབ་སོད་ཐེངས་ འགྱུར་བཅོས། (ཟླ་རིམ་བཞིན། ལོ་ངོ་བཞི་དཔྱ་རུ་
རུ་བཞིན། ཡང་ན་ ལོ་ངོ་ཕྱེད་ཀ་རུ་ལཱི།)
༥. དངུལ་ཐེབས་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ དུས་འཛིན་སྐྱིན་འགྲུལ་ལཱི་ སྒྱུར་བཅོས།
༦. སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་སྣ་མང་ལཱི་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི།
༧. སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ རྩ་ཕན་གསུམ་པ་ལཱི་ སོ་ནི།
༨. ལས་འགུལ་གྱི་ཡར་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱིན་ཚབ་བཏབ་ནི་ འགོ་
བཙུགས་དུས་ཚོད་ ལོ་ངོ་ ༢ ཚུན་ལཱི་ སེང་ནི།

ག) དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་ལཱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།
(༡)རྒྱབ་སྐྱོར་སྲིད་བྱུས་གཙོ་བོ་ཚུ།

 སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ ལུགས་སྒྱུར་ ཡང་ན་ གཞི་སྒྱུར་གོང་
འཕེལ་གཏང་ཚུགས་པའི་ ཡོངས་རོགས་ཅན་གྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལམ་
ལཱིགས་གསརཔ། ཡོངས་རོགས་འབད་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལཱི་ཕན་པའི་
སྐྱིན་འགྲུལ་གཞི་སྒྱུར་གསརཔ།
 ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཉོག་སེལ་ མགྱོགས་ཤུགས་
ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཡར་དྲག་ཅན་གྱི་ ཁྲིམས་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར།
 དངུལ་སྒྱུར་བདོག་གཏད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ གོང་ཚད་ཀྱི་
དཔེ་གཞི་བཀོད་ནི་ནང་ འཇོན་ཚད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལཱི་ཕན་པའི་ སྐྱིན་
འགྲུལ་གྱི་ དམའ་མཐའི་སྐྱེད་ཚད་ བསྐྱར་བཟོ་ ཡང་ན་ གཞི་སྒྱུར།
ང༣. སྲིད་བྱུས་དང་ སྒྲིགས་གཞི་ཐོག་གི་ བར་འཛུལ་ཚུ།
དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་འདི་ མགྱོགས་ཤུགས་དང་ སྲ་བརྟན་ཡོདཔ་
འོང་ནིའི་དོན་ལཱི་

སྒྲིགས་གཞི་དང་ སྲིད་བྱུས་གཞི་སྒྱུར་གྱིས་ གནད་

འགག་ཅན་གྱི་ ཁེ་ཕན་འབྱུངམ་ཨིན། སྒྲིགས་གཞིའི་ གཞི་སྒྱུར་ཚུ་ ཐབས་
ལམ་སྣ་མང་གི་སྒོ་ལས་ འབད་ནི་དེ་གིས་ དངུལ་རྩིས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་
གྱི་ བར་འཛུལ་ཚུ་ལཱི་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དཔལ་འབོར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་
ལུགས་ཤོམ་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཏོན་ནི་ ཚོང་ལཱ་གསརཔ་ཚུ་
གསར་བཏོད་འབད་ནི་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབྱུང་ནི་ཨིན། འདི་ཁ་ལཱི་ གཞི་
སྒྱུར་དེ་ཚུ་གིས་ དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོའི་དུས་སྐབས་ནང་ལཱི་ ནང་འཁོད་
དང་ ཕྱིའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་གི་ ཡིད་ཆེས་ཡར་དྲག་གི་སྒོ་ལས་
སྒེར་སྡེ་གིས་ རྒྱ་ཆེ་བའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་

ལཱི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས་ནི་ཨིན། སྒྲིགས་གཞི་ གཞི་སྒྱུར་ཚུ་ཞུ་བ་
ཅིན།:

༡. ཚོང་ལཱ་གསརཔ་ཚུ་གི་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ལག་ལུན་

འགོ་བཙུགས་ཆོགཔ་ བཟོ་ནི། (དེ་ཡང་ བཀག་དམ་དང་ཚད་འཛིན་འོག་ལཱི་
ཚུད་ཡོད་མི་ མ་གཏོགས་ ཉོག་མེད་ མ་དགོ་མིའི་རིགས།)

༢. ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ ལན་གསལ་གྱི་དུས་ཡུན་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གིས་ མར་ཕབ་
འབད་ནི་དང་།

༣. ད་ཡོད་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་གིས་ ཁྱབ་ཚད་མེད་མི་ གསར་བཏོད་ལས་འགུལ་ཚུ་
གི་དོན་ལཱི་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ སྒྲིགས་གཞི་རིམ་ལཱིགས་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི།

ཅ. གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏོད་ཚུ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
༡. གོང་ལས་ཞུ་མི་ དཔལ་འབོར་གྱི་ ཐབས་ལམ་དང་ ཕན་ཐབས་ཚུ་གུར་ དམིགས་གཏད་
ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ གཙོ་བོ་ ནུས་ཤུགས་དང་ འཕྲུལ་རིག་ གཞི་རྟེན་མཁོ་
ཆས་ འཐུང་ཆུ་དང་ བཟའ་ཆས་ཚུ་ལཱི་ གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏོད་འོག་ལཱི་
ངོས་འཛིན་གྲུབ་སྟེ་ཡོད།
༢.གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏོད་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ དཔལ་འབོར་ལཱི་ གཞི་སྒྱུར་འཐོན་ནིའི་དོན་
ལས་ གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིང་ བཙུགས་ཐབས་ལཱི་ཨིན། གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏོད་ རུ་རུ་བཞིན་ནང་

ཐོན་འབྲས་དང་ སྐྱེལ་སོད། ཐབས་བྱུས། ལས་དོན། དེ་ལས་ གཙུག་སྡེ་བསྐྱར་བཀོད་ཀྱི་བར་
འཛུལ་ གཙོ་བོ་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༣. སྤྱིར་བཏང་གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏོད་ལཱི་ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༡༠ གྱི་དོན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
45,132.700 གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། དངུལ་བསོམས་འདི་གི་ཐོག་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢༢༣ ནང་ལཱི་ ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ ཐེར་འབུམ་༡༡༣༠.༦༢༠ཚོད་
རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཆ. མི་མང་དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་གཞི་སྒྱུར།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
༡.མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ བཀའ་རྒྱ་གསེར་གྱི་ཐིག་པ་ སྤྱི་བོར་ཕེབས་ཡོད་
མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲལ་དང་ ཟད་འགྲོ། མཁོ་སྒྲུབ། དེ་ལས་ མ་དངུལ་
ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མི་མང་དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་ གཞི་སྒྱུར་འབད་ནི་ འགོ་བརྩམས་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨིན། གཞི་སྒྱུར་དེ་ཚུ་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་པའི་ དོ་འགྲན་ཚུ་ བསལ་ནི་དང་ སྒེར་སྡེའི་གྲལ་
གཏོགས་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་ ལུགས་སྒྱུར་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱ་ཁྱབ་
དཔལ་འབོར་གྱི་ བརྟན་གཞི་ཡར་དྲག་ གཏང་ནི་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ བ་སྟབས་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་
གསར་བཏོད་འབད་དེ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ དཔལ་འབོར་གཞི་སྒྱུར་གྱི་ སྔོན་འགྲོའི་བ་སྒོ་སྦེ་ འགོ་
བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།
༢. ཁྲལ་གྱི་འོག་ལཱི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ལས་ཐོན་པའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ གོང་ཚད་དོ་འགྲན་ཅན་
ཡོདཔ་བཟོ་སྟེ་ ཉོ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ལཱི་ གདམ་ཁའི་གོ་སྐབས་ རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལས་ ཅ་དམ་ཁྲལ་

ཚད་ མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁྲལ་ཚད་གཅིག་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ གུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད།
དེ་བཟུམ་མའི་ གསར་བཏོད་ཚུ་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱ་གར་མིན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ སྤྱིར་
བཏང་ནང་འདྲེན་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལཱི་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༤ གུ་
གནས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གི་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་རུ་བཞིན་དུ་ རྒྱ་གར་མིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་
ནང་འདྲེན་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨ གུ་གནས་ཡོདཔ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་ཚུ་དང་ ཉོ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ལཱི་
གདམ་ཁའི་གོ་སྐབས་ ཚད་གཅིག་ལས་རྒལ་ཏེ་མེདཔ་ཨིན། ཅ་དམ་ཁྲལ་ཚད་ བ་སྟབས་བདེ་
ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ལཱི་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ནང་ལཱི་
སྤྱིར་བཏང་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 486གུ་གནས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད་
མི་དེ་ མ་གཞི་ ནད་ཡམས་སྔ་གོང་གི་ཚད་གཞི་ལས་ དུམ་གྲ་དམའ་སུ་ཨིན། ཨིན་རཱིང་ རྩིས་
ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལཱི་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱ་གར་མིན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་ཡར་
དྲག་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 640གུ་ ཡར་སེང་འཐོན་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།
༣.

ཟད་འགྲོ་གཞི་སྒྱུར་འོག་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ ལག་ལུན་གྱི་

འགན་འཁྲི་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ སོད་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལོ་བསྟར་
སྟབས་གཅིག་གནང་སྦྱིན་སྦེ་ སོདཔ་ཨིན། ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལཱི་འབད་བ་ཅིན་ གསར་སྒྲུབ་
འཆར་དངུལ་ཚུ་ ལོ་བསྟར་གནང་སྦྱིན་ཐོག་ལས་ སོདཔ་ཨིན། འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ག་རའི་དོན་
ལཱི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་དེ་ རང་སོའི་ ལོ་བསྟར་གྲུབ་འབྲས་ཆིངས་ཡིག་དང་ མཐུན་སྒྲིག་
འབདཝ་ཨིན། གཞུང་གིས་ མི་མང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ མི་མང་དངུལ་རྩིས་
འཛིན་སྐྱོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ལན་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་་ངེས་
གཏན་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་ལཱི་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ ལག་ལུན་འཐབ་
སྟེ་ཡོད།

༤.མཁོ་སྒྲུབ་འོག་ལཱི་ བདག་སྐྱོང་གི་སྡུག་སོང་ མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ འཆར་དངུལ་ལས་དོན་ཚུ་
གི་ ལག་ལུན་ཡར་དྲག་ལཱི་དམིགས་ཏེ་ མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ ལག་ལུན་
འཐབ་ནི་ལཱི་ བ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། ཡོངས་འབྲེལ་གོ་སྐབས་ཀྱི་ ལག་ལུན་ཡར་དྲག་
གི་དོན་ལས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་དེ་ཚུ་ལཱི་ གློག་ཐོག་གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ (e-GP)གིས་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། གཞུང་གིས་ དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ སྔོན་བྱིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཚུན་ ལཱ་
ལྷག་ལཱིས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། གཞུང་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་
༡ ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལཱི་ དངུལ་སྒྱུར་བདོག་གཏད་ལཱི་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་ཚད་
གཞི་དེ་ཡང་ འགོ་ཐོག་ཁག་འབག་གི་གོང་ཚད་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ དུས་ཚོད་ཕྱིས་པའི་དུས་ཡུན་ནང་
ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༠.༠༥ རུ་སྦེ་ མཐོ ་ཤོས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཚུན་ བཀལ་ནི་ལཱི་
འཕྲི་སྣོན་འབད་ཡོད། གསར་བཏོད་དེ་ཚུ་ཡང་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་ དུས་ཐོག་
དང་ སྤུས་ཚད་ཅན་འབད་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན།
༥. གློག་ཐོག་མི་མང་ཟད་འགྲོ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལཱིགས་ (e-PEMS) དེ་ ཡིད་ཆེས་བརྟན་པའི་
བར་དོན་གྱི་ཆེད་ལཱི་ ཞི་གཡོག་གློག་ཐོག་རིམ་ལཱིགས་

(ZESt)

དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་

མཐུན་ ཧྲིལ་བུ་འབད་ནི་ལཱི་ བ་སྒོ་ཚུ་ ལག་ལུན་འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོད། དེ་ཁ་ལཱི་ གཞུང་གིས་
གློག་ཐོག་ཉིན་བསྟར་གྱི་འཐུས་དང་ འགྲུལ་བསྐྱོད་རིམ་ལཱིགས་

(e-DATS) དེ་ ལག་ལུན་

འཐབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གློག་ཐོག་སྣུམ་འཁོར་ཐོབ་ལམ་རིམ་ལཱིགས་ (e-VQS) ལག་ལུན་འཐབ་
ནི་དེ་གིས་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལཱི་ སྣུམ་འཁོར་ཐོབ་ལམ་གྱི་བ་སྒོ་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་དེ་
འཇམ་ཏོག་ཏོ་དང་ མགྱོགས་དྲགས་ཅིག་ལཱི་ འགྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༦. ད་རུས་ གཞུང་གིས་ མི་མང་དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་ཅིག་ བརྩམ་ནི་ལཱི་ གནང་བ་གྲོལ་ཏེ་
ཡོདཔ་ད་ ལས་སྡེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ བདག་དབང་ལཱི་ སྲིད་བྱུས་ཁ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ དེའི་ཁོངས་
སུ་གཏོགས་ནི་ཨིན། མི་མང་བུ་ལོན་སྲིད་བྱུས་དང་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་

གཞུང་སྒེར་མམ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ མི་མང་དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་ ཁོངས་སུ་གཏོགས་ནི་ཨིན།
འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབོར་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་
ལས་ མ་དངུལ་ཚུ་ ཡོངས་རོགས་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འཇོན་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལག་
ལུན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལཱི་ཨིན།
༧. གཞུང་གིས་ ནང་འཁོད་དངུལ་སོད་འགན་ལུན་གྱི་ ཚོང་ལམ་གོང་འཕེལ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ཡོད། དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འབབ་ཁུངས་ཆུང་ཀུའི་གནས་ཚད་ལས་ འབབ་
ཁུངས་འབྲིང་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ འཕོ་འགྱུར་འབདཝ་ད་ དཔལ་འབོར་ལཱི་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་
དོན་ལས་ཨིན། གསར་བཏོད་འདི་གིས་ གཞུང་གི་ ཡར་སེང་ཅན་གྱི་ མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་
འགྲུབ་ནི་ལཱི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ འབྲུག་ལཱི་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཅིག་
འབད་མི་ མ་རྩའི་ཚོང་ལམ་ཡང་ ཡར་དྲག་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལཱི་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་
ཨིན།
ཇ. དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབྲས་དང་ མཐོང་སྣང་།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
ད་ ང་གིས་ ང་བཅས་རའི་ མི་མང་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་དང་ མཐོང་སྣང་སྐོར་ལས་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ཨིན།
ཇ༡. རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ གི་ དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབྲས་ངོ་མ།
༡. མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་ (འཕྲི་སྣོན་) ༢༠༡༢ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༡༣ པ་
(ཀ) ནང་ལས་ དགོས་མཁོ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ གི་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་

པའི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་རྩིས་བརྗོད་དོན་དེ་ འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་
མོ་ལཱི་ སན་འབུལ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད།
ཇ༢. རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ བསྐྱར་བཟོའི་ དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབྲས།
༡.

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ཐོན་ཁུངས་དེ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

56,765.582 འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

60,288.165 གུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་

ཡོད། བསྐྱར་བཟོའི་འཆར་དངུལ་ ཡར་སེང་ཐོན་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་ཚུ་ ནང་
སྡེབས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
༢. སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་དང་སྐྱིན་ཚབ་ཚུ་མ་བརྩི་བའི་འཆར་དངུལ་བསོམས་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
73,919.335ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་77,786.268གུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད།དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ར་
གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ཡར་སེང་སོངམ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥.༢དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ཡར་སེང་ཡོད།
༣. བསྐྱར་བཟོ་འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 17,498.103 གུ་
གནས་མི་དེ་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་9.3 གྱི་རྩིས་ཨིན།

ཇ༣. ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
རྩིས་ལོ་ 2021-22 ཀྱི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,866.933 གྱི་དོན་ལཱི་ལྷན་ཐབས་འཆར་
དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་དེ་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་འདི་ནང་ལཱི་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལཱི་ཕུལཝ་
ཨིན།རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ཀྱི་ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་འདི་འགོ་ཐོག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
80,483.150 འབད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་84,350.083 གུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད།ལྷན་
ཐབས་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ལཱི་ཡར་སེང་ཐོན་ཡོད་མི་དེ་ཕྱིའི་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ལས་དོན་དང་ལས་
འགུལ་ཚུ་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་་ནང་སྡེབས་འབད་མི་ལས་ཐོན་
ཡོདཔ་ཨིན།
ཇ༤.རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣གྱི་དངུལ་རྩིས་བརྗོད་དོན་དང་དམིགས་གཏད་ཚུ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
༡.

ང་བཅས་རའི་ཐོན་ཁུངས་ཚད་གཅིག་ལས་རྒལ་ཏེ་མེདཔ་ལས་གཞུང་གི་དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་

འདི་ནད་ཡམས་ལཱི་བརྟེན་པའི་དོ་འགྲན་ཚུ་ལཱི་ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ངོས་ལུན་ཅན་འབད་འཕོ་རྒྱུན་
མཐུད་ནི་དང་དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ནང་ལཱི་དཔལ་འབོར་གྱི་ཡར་འཕར་ཀླད་སྐོར་འོག་རྒྱུ་
ཡོད་མི་དེ་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་ལཱི་ཕན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ཨིན།

ལཱི་གནས་

༢.

རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣གྱི་དོན་ལཱི་དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་འདི་ནང་འཁོད་འོང་འབབ་བསྡུ་ལུན་བཙན་

ཐབས་འབད་ནི་དང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་གཙོ་རིམ་བཀོད་ཐོག་ལས་གཏང་སྟེ་དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་ལཱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལཱི་བཀོད་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད།
༣.དངུལ་རྩིས་དང་སྒྲིགས་གཞི་/སྲིད་བྱུས་ཐོག་གི་བར་འཛུལ་ཚུ་གུ་གཞི་བརྟེན་པའི་དཔལ་འབོར་
བསྐྱར་གསོའི་ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་བཏོད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་དུས་འབྲིང་ལཱི་
དངུལ་རྩིས་མཐོང་སྣང་འདི་ལཱི་ལུགས་སྒྱུར་འཐོན་པའི་རུ་བ་ཡོད།གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རཱིང་
དངུལ་རྩིས་དམིགས་གཏད་ཚུ་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཚད་གཞི་ནང་འཁོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་
ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ཨིན།
༤.

འདི་འབདཝ་ལས་རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣གྱི་འཆར་དངུལ་དེ་གིས་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དངུལ་རྩིས་

དམིགས་གཏད་ཚུ་འགྲུབ་ནི་ཨིན།:

ཀ. རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣ནང་ལཱི་དུས་ཡུན་ཕྱེད་ཀའི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ བརྒྱ་ཆ་ ༥
འབད་མི་ འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་འདི་བརྒྱ་ཆ་༥གི་འོག་རྒྱུ་བཞག་ནི།
ཁ. ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཡར་འཕར་དམའ་མཐའ་ལཱི་བརྒྱ་ཆ་༤.༥།
ག. ཁྲལ་དང་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཆ་ཚད་དམའ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༢།
ང. རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱིས་བཀབ་ནི་དང་།
ཅ. གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན་དེ་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༥འོག་རྒྱུ་

བཞག་ནི།

ཇ༥. རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣གྱི་དངུལ་རྩིས་མཐོང་སྣང་།
༡. ཐོན་ཁུངས་བསོམས་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 51,925.754 གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད་ས་ལས་ནང་
འཁོད་འོང་འབབ་འདི་ 36,368.270 གུ་གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ནང་ལཱི་
ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་འདི་བརྒྱ་ཆ་༧༠དང་ཁྲལ་མིན་འོང་འབབ་འདི་བརྒྱ་ཆ་༣༠ཨིན།
༢.

རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣ནང་ལཱི་ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་དེ་རཙིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢དང་ཕྱདཔ་ད་བརྒྱ་ཆ་

༡༠ཡར་སེང་འཐོན་ནིའི་རྩིས་ཨིན།
༣. རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣གྱི་དོན་ལཱི་ཟད་འགྲོ་བསོམས་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 74,807.887 གུ་
གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད་མི་དེ་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༧ཨིན།ཟད་འགྲོ་
བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་36,340.942དང་གསར་སྒྲུབ་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་38,466.945ཨིན།
༤. རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣ནང་ལཱི་དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་22,882.133གུ་གནས་
ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད་མི་དེ་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་11.25གི་རྩིས་ཨིན།
༥. སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་གཏང་ནི་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2,795.729འབདཝ་ད་མ་དངུལ་གྱི་དགོས་
མཁོ་ངེས་ཏིག་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་20,༠༨༦.4༠༤གུ་གནས་མི་དེ་ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་270.00༦དང་ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་20,356༤༡༠.གི་ཐོག་ལས་འགྲུབ་ནི་
ཨིན།འདི་འབདཝ་ལས་རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣ནང་ལཱི་མི་མང་བུ་ལོན་བསོམས་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
268༧༠༨,.500གནས་ནི་ཨིན་མི་འདི་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་132.1ཨིན་
པས།

. རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣གྱི་དོན་ལཱི་འཆར་དངུལ་གྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
༡.

འཆར་དངུལ་འདི་གི་རྒྱ་ཁྱབ་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཞུཝ་དང་བཅས་ང་བཅས་ཀྱིས་ནད་

ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩གི་དུས་ཡུན་ནང་ལཱི་ཚེ་སྲོག་དང་འཚོ་རྟེན་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་དང་ཉེན་ཁ་ཅན་ལཱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།དེ་ལས་ལཱ་གཡོག་བཏོན་ནི་དང་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཡར་འཕར་གྱི་དོན་ལས་དཔལ་
འབོར་བསྐྱར་གསོ་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཚུ་གི་ཐབས་བྱུས་དང་མཐུན་སྒྲིག་ཅན་ཡོད་པའི་གཞི་དོན་
ཚུ་དྲན་པ་འཐེབ་བཏོན་དེ་ར་བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད།
༢.

འདི་གི་ཐད་ལཱི་གཞུང་གིས་དུས་ཅི་གི་འཆར་དངུལ་འདི་“བཟའ་འཐུང་རང་གོ་རང་འདྲོངས་

དངམི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་ལུགས་
སྒྱུར་ཚུ་ནང་ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་མགྱོགས་
ཤུགསཡོདཔ་བཟོ་ནི་”ཟེར་བའི་གཞི་དོན་ལཱི་གཞིར་བཞག་སྟེ་བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན།

༣. མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་གོང་གི་གཞི་དོན་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ཤུལ་མའི་དོན་ཚན་ནང་གི་བརྗོད་དོན་ནང་
ལཱི་འཆར་དངུལ་གྱི་གཞི་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལཱི་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་དང་དཔལ་འབོར་
བསྐྱར་གསོའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ཞུ་ནི་ཨིན།
༡.དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོའི་དོན་ལཱི་ འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་ཚུ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་

གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཉིས་ནང་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལཱི་འགྱུར་བ་ཐོན་ཡོད་པའི་
རྗེས་སུ་དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོའི་བ་སྒོ་ཚུ་མགྱོགས་ཤུགས་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ལཱི་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་
ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་བར་འཛུལ་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཨིན།
 དང་པ་ར་དཔལ་འབོར་ཅིག་ལཱི་ཡར་འཕེལ་དང་གོང་འཕེལ་འཐོན་དགོ་པ་ཅིན་དཔལ་འབོར་
གྱི་མདུན་ལམ་ཉེན་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལས་རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་གྱི་བརྟན་གཞི་
ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།འདི་གི་དོན་ལཱི་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལཱི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་ཡང་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།འདི་འབདཝ་ལས་དུས་ཅི་གི་འཆར་དངུལ་
འདི་གིས་ད་རུས་ཡོད་པའི་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ནང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལཱི་གཙོ་
བོར་བཏོན་ནི།
 གཉིས་པ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་འཁོར་ལམ་དང་ནུས་ཤུགས་འཐུང་ཆུ་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་དང་འདྲ་
བའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་ལཱི་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཨིན།འདི་གིས་དུས་འབྲིང་ལཱི་
དཔལ་འབོར་གྱི་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་དང་མ་འོངས་པའི་དོན་ལཱི་ལོག ་ཤུགས་ཡོད་པའི་

དཔལ་

འབོར་གྱི་གཞི་རྟེན་སྒྲིང་སྒྲིང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།
 གསུམ་པ་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭའི་ཡར་འཕར་ལཱི་
མཐུན་རྐྱེན་སར་ནི་བཟོ་བཏོན་བཟོ་གྲྭ་ཡར་འཕར་གྱི་དོན་ལས་བ་སྟབས་བདེ་བའི་གནས་
སྟངས་གསར་བཏོད་འབད་ནི་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེའི་ལག་ལུན་ལོག་སྟེ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཚུ་གི་
སྒོ་ལས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་བསྐྱར་གསོའི་དོན་ལཱི་དཔལ་འབོར་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་
ཚུ་ནང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཡར་སེང་་གཏང་ནི་དང་།

 མཇུག་ར་གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་ནང་ལཱི་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུགས་སྒྱུར་
གཏང་ནི་ལཱི་དམིགས་ཏེ་ད་ཡོད་ལས་དོན་ཚུ་་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།.

༢.རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣གྱི་དོན་ལཱི་ཟད་འགྲོའི་གཙོ་རིམ་ཚུ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
ད་ང་གིས་རྩིས་ལོ་གསར་པའི་ནང་ལཱི་གཞུང་གི་ཟད་འགྲོའི་གཙོ་རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན།འོང་
འབབ་བསྡུ་ལུན་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཟད་འགྲོའི་དགོས་མཁོ་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྩིས་
ལོ་༢༠༢༢-༢༣ནང་ལཱི་ཟད་འགྲོ་འདི་འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ཕན་བདེ་ལཱི་ཁེ་ཕན་མཐོ ་ཤོས་ཡོད་མི་དང་དཔལ་
འབོར་བསྐྱར་གསོའི་བ་སྒོ་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མི་གནན་འགག་ཅན་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ལཱི་གཙོ་བོར་བཏོན་
ཏེ་གཏང་ནི་ཨིན།འདི་འབདཝ་ལས་རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣གྱི་དོན་ལཱི་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་བསོམས་
ཀྱིས་་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

38,466.945

གི་ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ད་རྩིས་ལོ་དེའི་འཆར་

དངུལ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་གཞི་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་ན་
ལས་མར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡) ཡོངས་ལཱི་སྤུས་ཚད་ལན་པའི་ཤེས་ཡོན།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་

 ཤེས་རིག་འདི་སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེ་དང་འབོར་ལཱི་ཁེ་ཕན་སོམ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་
ཨིན།འདི་འབདཝ་ལས་གཞུང་གིས་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཤེས་རིག་གི་གོ་སྐབས་ཡར་དྲག་
གཏང་ནི་དང་།འཕོ་མཐུད་ཅན་གྱི་གཞི་སྒྱུར།སྲིད་བྱུས་དང་རྩ་གཞུང་བརྟག་ཞིབ་སོབ་གྲྭའི་
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ཚེ་ཐེངས་གཅིག་གི་ལྷབ་སང་ཚུ་གུར་ཤེས་རིག་
གི་སྤུས་ཚད་ལུགས་སྒྱུར་གཏང་ནི་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན།
 འཆར་དངུལ་འདི་ནང་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ཤེས་རིག་འདི་མི་མང་ཟད་འགྲོའི་ཆ་ཤས་གལ་གནད་
ཆེ་དྲགས་ཅིག་སྦེ་གཙོ་རིམ་བཀོད་དེ་ཡོད།རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ཤེས་རིག་ལས་སྡེ་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་13,316.135

དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་འཆར་དངུལ་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་

༡༦འབདཝ་ད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་དཔྱ་བགོ་མཐོ ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།འཆར་དངུལ་བསོམས་
ཀྱི་ཐོག་ལས་གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4,167.457དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་9,148.678གི་དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་དོན་ལཱི་
འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2,074.420དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ད་དེའི་འོག་ལས་ར་
ས་གནས་གཞུང་གི་སོབ་གྲྭ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་8,950.478དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་
ཡོད།གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་དང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་དཔྱ་བགོ་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
2,291.237ཨིན།
 ལས་སྣ་གཙོ་བོའི་གྲངས་སུ་དུས་རབས་༢༡པའི་ནང་ལཱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཤེས་རིག་
གཞི་སྒྱུར་སྒོ་ལས་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ལཱི་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
332.500

དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།འདི་ཁ་ལཱི་འཕྲུལ་རིག་དང་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་

གཞི་འགྱམ་ཚན་རིག་དང་ འཕྲུལ་རིག་བཟོ་རིག་རྩིས་རིག་ བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་དྲག་
གི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་150 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།

 སོབ་གྲྭ༢༢ནང་ལཱི་སང་སྦི་ས་རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་གི་ལམ་ལཱིགས་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་
འབྲུག་གི་ཆོས་རྒྱུགསཐོག་གི་ཤེས་ཡོན་ལག་ལུན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལཱི་བར་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་
འཕྲུལ་རིག་གི་ལག་ཆས་དང་ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་ནིའི་དོན་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་100
དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།
 སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་དང་ཉེན་སྲུང་ལན་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལཱི་
སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་གི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1,224.695གི་འཆར་
དངུལ་བཞག་སྟེ་ཡོད།
 གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་ལ་ལོ་དང་གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན་
བསམ་རྩེ་རོ་རོ་ཁ་སོབ་གྲྭ་དབུས་མ་གི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་30.663

དང་ཆུ་ཁ་སག་

ཤིང་ཁ་སོབ་གྲྭ་དབུས་མའི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་27.133།བསམ་རྩེ་བསྟན་འགྲོ་སོབ་གྲྭ་
དབུས་མ་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་21.500།རྩི་རང་འགྲམ་ཕུ་སོབ་གྲྭ་དབུས་མའི་དོན་ལཱི་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་17.610

པདྨ་དགའ་ཚལ་ནང་སྐོར་སོབ་གྲྭ་དབུས་མའི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་15།བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྨིན་རྒྱས་འུང་སོབ་གྲྭ་དབུས་མའི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
27.363།བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྒོམ་དར་སོབ་གྲྭ་དབུས་མའི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
18.509།བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་མར་ཚ་ལ་སོབ་གྲྭ་དབུས་མའི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
16.859།མགར་ས་ལ་ཡག་སོབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་16.944དང་རྒྱལ་པོའི་
ཞིང་བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 250 འབད་མི་ཚུ་
ཚུད་དེ་ཡོད།

 འདི་ཁ་ལཱི་ཤེས་རིག་གི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་འོག་ལཱི་དཔྱ་བགོ་བསོམས་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་900

འབད་ས་ལས་རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༢ཚུན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་598.648

ལག་

ལུན་འཐབ་ཚར་ཏེ་ཡོད།རྩིས་ལོ་2022-23གྱི་དོན་ལཱི་དུས་རབས་༢༡པའི་ནང་ལཱི་ང་བཅས་
རའི་མི་ཚེ་ནང་ལཱི་འབྲེལ་དོན་ཅན་ཅིག་ལཱི་འགྱུར་ཏེ་ཡོད་པའི་འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་ལཱི་
དམིགས་ཏེ་བར་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་དང་བརྟག་དཔྱད་
ཁང་ལས་རོིགས་ཚུ་ལཱི་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ནི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་80

དཔྱ་བགོ་

བཀོད་དེ་ཡོད།

2) མི་མང་གསོ་བའི་སྐྱོང་བཞག།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
 ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩དང་འདྲ་བའི་མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཐོན་རིམ་ལས་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལཱི་གསོ་བའི་སྐྱོང་རིམ་ལཱིགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་ཡང་ཁག་ཆེ་བས།འདི་ཁ་
ལཱི་གསོ་བའི་སྐྱོང་བཞག་ལཱི་འགྱུར་བ་ཚུ་མགྱོགས་འབད་ར་འཐོནམ་ལས་ཐོན་རིམ་ཅན་གྱི་
འཕྲུལ་རིག་གི་ལམ་ལཱིགས་དང་བདེ་སྒྲིག་འབད་ནི་དེ་ཡང་གལ་ཆེ།འདི་འབདཝ་ལས་ངེས་
མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དོན་ལཱི་གྲ་འགྲིག་འབད་ནི་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་མང་གསོ་བའི་སྐྱོང་
བཞག་འདི་སྲ་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལཱི་གཞུང་གིས་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་གཙོ་རིམ་བཀོད་ནི་ཨིན།
 འདི་གི་ཐད་ལཱི་གསོ་བའི་སྐྱོང་བཞག་གི་འཆར་དངུལ་བཀོད་ཐངས་འདི་ཐོན་རིམ་ཅན་གྱི་
གནས་སྟངས་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་བརྩམ་དགོཔ་ལས་ལོ་རུ་བཞིན་དུ་འཆར་དངུལ་མ་འདྲཝ་
འོངམ་ཨིན།རྩིས་ལོ་2022-23གྱི་དོན་ལཱི་འབད་བ་ཅིན་གསོ་བའི་ལས་སྡེ་ལཱི་འཆར་དངུལ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་10,572.400 དཔྱ་བགོ་མི་དེ་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་

༡༣དེ་ཅིག་ཨིན།གསོ་བའི་ལས་སྡེའི་འཆར་དངུལ་བསོམས་གུ་ལས་གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5,107.422དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5,464.978དཔྱ་
བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ལཱི་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5,194.474དང་
འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
1,963.989 དེ་ལས་ས་གནས་གཞུང་ (གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་) དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་3,352.887དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
 རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ནད་ཡམས་བཟློག་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་ དོན་ལཱི་བརྩོན་ཤུགས་འཕོ་
མཐུད་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5༣༨.༡༢༤དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།འཆར་དངུལ་བསོམས་གུ་
ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་432.570འབད་མི་ཅིག་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ལཱི་སྨན་ཁབ་མཁོ་
སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལཱི་དང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལཱ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་73དེ་ལས་ཚ་
རིམས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་དོན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༢.༥༥༤ དང་ སྨན་ཁང་གི་ལག་
ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་301དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
 འདི་ཁ་ལཱི་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་དང་ཕན་བདེ་ལཱི་དམིགས་པའི་སྨན་ཁང་ལ་ཁྲི་
༦༠འབད་མི་པདྨ་ལྟེ་བ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལཱི་དཔྱ་བགོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་160.631
བཞག་སྟེ་ཡོད།
 དེ་བཟུམ་སྦེ་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་སྤུང་འཛོམས་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་གསོ་བའི་སྐྱོང་བཞག་གི་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་མི་སེར་ཚུ་གི་ཉེ་འདབས་ལཱི་བཀལ་ནིའི་དོན་ལས་མུ་ཏིག་ཐང་དང་སེམས་
རྟོགས་ཁ་

སས་སྦི་ན་སྡེབ་སྲིད་བཅས་ནང་ལཱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་63.500 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།

 སྤྱིར་བཏང་འཕོད་བསྟེན་ལུགས་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལཱི་ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་གསོ་བའི་བར་དོན་ཁྱབ་
སྤེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ནད་བརྟག་དང་སྨན་བཅོས་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་འཆར་
དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༨.༢༩༨དཔྱ་བགོ་སོད་དེ་ཡོད།འདི་ཁ་ལཱི་འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་
དབང་ཕྱུག་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལཱི་དོན་ཧིང་གི་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འཕྲུལ་ཆ་མཁོ་
སྒྲུབ་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་84.500 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
 ས་ཐག་རིང་ཤོས་ནང་གི་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་
ཐབས་ལཱི་ལ་ཡག་ལཱི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་65.180
དང་ལྷུན་རྩེ་ལཱི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.901

དཔྱ་

བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།.
 གསོ་བའི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་འོག་ལཱི་འགོ་ཐོག་གནང་བ་གྲུབ་པའི་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་1,109.572 འབད་ས་ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢སྤྱི་ཟླ་༥པ་ཚུན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་485 ཟད་
འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་དང་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་འདི་གི་འོག་ལཱི་ལས་རིམ་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད།
༡.

ཕོཝ་གི་ཀེན་སར་ལས་རིམ་འདི་རོང་ཁག་ག་རའི་ནང་ལཱི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།ད་
རུས་ཚུན་ཚོད་མི་གྲངས་150,000

དེ་ཅིག་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཚར་ཏེ་མི་གྲངས་

50,000 དེ་ཅིག་སྨན་བཅོས་ཡང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢. གཟུགས་ནང་འཁོད་ལཱི་འཕྲུལ་ཆ་དཔག་སྟེ་ནད་བརྟག་འབད་ནི་ (Endoscopy)
ལས་རིམ་འོག་ལཱི་ད་རུས་ཚུན་ནད་བརྟག་ལན་གྲངས་25,000

འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་

བརྟག་དཔྱད་འདིའི་ཐོག་ལས་མི་གྲངས་༣༣༢ལཱི་ཕོཝ་གི་ཀེན་སར་ཡོདཔ་སྦེ་བདའ་

ཟུན་ཏེ་ཡོད།
༣.

མངལ་སྒོའི་ཀེན་སར་ལས་རིམ་འདི་རོང་ཁག་༡༡ནང་ལཱི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།ལས་
རིམ་འདིའི་ཐོག་ལས་ཨམ་སྲུ་25,000

དེ་ཅིག་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་

དང་ཨམ་སྲུ་30,000གི་ཨེཆ་པི་ཝི་བརྟག་དཔྱད་ཡང་ལག་ལུན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།ད་
རུས་ཚུན་ཚོད་ཨམ་སྲུ་༡༨༧དེ་ཅིག་ལཱི་མངལ་སྒོའི་ཀེན་སར་ཡོདཔ་སྦེ་བདའ་ཟུན་ནུག།
༤. ཨོམ་གྱི་ཀེན་སར་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་ཨམ་སྲུ་

17,000

དེ་ཅིག་བརྟག་དཔྱད་

འབདཝ་ད་ད་རུས་ཚུན་ཚོད་ཨམ་སྲུ་༤༤ལཱི་ཨོམ་གྱི་ཀེན་སར་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་ནུག།

༣) སོ་ནམ་དང་བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
 གཞུང་གིས་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་སེང་དང་གྲ་འགྲིག་མཐུན་རྐྱེན་དང་མཛོད་བཞག་
ལྟེ་བ་སོད་ནི་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་ལུགས་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལས་དེང་སང་གི་དགོས་
མཁོ་ཚུ་འགྲུབ་ནི་ཨིན།
 ང་བཅས་རའི་བཟའ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་།ཚོང་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལཱི་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་
སེང་།ནང་འདྲེན་ཚབ་འཛིན།དེ་ལས་ནགས་ཚལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་དང་སྐྱེ་ལན་རིགས་སྣ་ཚུ་
མས་སྲུང་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལཱི་རང་བཞིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་འདི་ག་
ནི་བ་གལ་ཆེ་བའི་ལས་སྡེ་ཨིན།
 འདི་འབདཝ་ལས་རྩིས་ལོ་2022-23ནང་ལཱི་འཆར་དངུལ་སོ་ནམ་དང་བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་
ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་7,075.557དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་

ལས་བརྒྱ་ཆ་༩གི་རྩིས་ཨིན།ལས་སྡེ་འདི་གི་འཆར་དངུལ་བསོམས་ལས་སོ་ནམ་དང་ནགས་
ཚལ་ལྷན་ཁག་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3,590.730དང་ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3,265.727དེ་ལས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལཱི་
219.100 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།
 རང་བཞིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་འོག་ལཱི་གཞུང་གིས་སོ་ནམ་ལཱི་མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་
སོད་ནི་དང་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་སྒྱུར་འབད་ནི་དེ་ལས་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་སྒྱུར་བཅས་ཁྱབ་
ཆེ་བའི་ལས་དོན་གསུམ་ནང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལཱི་གཙོ་བོར་བཏོན་ཨིན།

སོ་ནམ་ལཱི་མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན།
 ཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་དང་མི་དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་བར་ནའི་འབྲེལ་འཛིང་མར་ཕབ་ཀྱི་
དོན་ལཱི་གཞུང་གིས་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལཱི་ལྕགས་སྐུད་རྭཝ་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་དང་
འབྲེལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་བཟའ་ཚང་ 7,596 གི་དོན་ལས་རོང་ཁག་ཚུ་
ལཱི་ལྕགས་སྐུད་རྭཝ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ལཱི་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་500

དཔྱ་བགོ་

བཞག་སྟེ་ཡོད།འདི་བཟུམ་སྦེ་ཚོད་བསྲེ་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ཡང་གདམ་ཁ་གྲུབ་
པའི་གཙོ་རིམ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་གནས་གོང་ཆུང་ཀུའི་

གྱིབ་ཁྱིམ་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ལཱི་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་88.400དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།
 ནད་ཡམས་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ཐོབ་པའི་མས་མྱོང་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་གལ་སྲིད་ཚོང་ལམ་ནང་ལཱི་
ཐོགས་ཆག་འབྱུང་པ་ཅིན་གཞུང་གིསཚོང་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་
(སོ་ནམ་པ་ལས་གཞུང་གིས་ཉོ་སྒྲུབ་) ལག་ལུན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་དགོས་མཁོ་ཐོན་པའི་
གནས་སྐབས་ནང་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ཚུ་སོད་ནི་ཨིན།

 སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་གསར་བཏོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་གཞུང་གིས་རྒེད་འོག་ཚུ་ལཱི་ལོ་
བསྟར་གསར་སྒྲུབ་གནང་སྦྱིན་ཐོག་ལས་སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆ་ཚུ་ཉོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་སོད་ནི་
ཨིན།འདི་ཁ་ལཱི་ས་ཁ་མཐོ་སའི་མི་སེར་ཚུ་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ལུགས་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལཱི་
ས་ཁ་མཐོ་ས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་41.291 དཔྱ་
བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
 རང་བཞིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་ལཱི་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་མས་གསོའི་
སྒོ་ལས་ས་ཞིང་ཐོན་སྐྱེད་སྲ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་སྤུས་ཚད་ཡོད་པའི་ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་སེང་
འབད་ནི་ལཱི་དམིགས་ཏེ་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་མས་བཅོས་ལཱི་འཆར་དངུལ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་96.266

དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།ལས་སྡེ་འདི་གི་ལས་དོན་གཙོ་བོའི་

གྲས་ཁར་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠འབད་མི་ཅིག་ཕངས་ཡུལ་ཞིང་ཆུ་བཟོ་བསྐྲུན་
ལས་འཆར་དང་

སྤུ་ན་ཁ་རྟ་ལོག་དང་སྟོད་སྦི་ས་ལཱི་ཕན་བདེ་གཡུར་བ་མས་གསོ་ལཱི་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་26.880དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་སྒྱུར།
 གནས་གོང་རིམ་སེང་སྒོ་ལས་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་ནི་ལཱི་ཕན་ཐབས་ཀྱི་
དོན་ལས་སྒམ་རྐྱབ་ཁང་མིག་དང་སྦྲགས་པའི་གཅིག་སྒྲིལ་བསིལ་མཛོད་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ཕྱིར་
ཚོང་མཐུན་རྐྱེན་ལྟེ་བ་བཟོ་བསྐྲུན་དེ་ལས་ཁམ་དང་ཅུ་གླིའི་ཁྱེགས་རས་ (jam) ཚོང་ལཱ་ཚུ་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལཱི་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1༣༤.༣00དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་
ཡོད།

ཚོང་ལམ་ལཱི་མཐུན་རྐྱེན།

 ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་ལོངས་སོད་ཀྱི་དོན་ལཱི་འཕྲུལ་རིག་གུ་གཞི་
བརྟེན་པའི་སོ་ནམ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལཱི་བསོམས་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 382.230 དཔྱ་
བགོ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།དེ་གི་ལས་སྣ་གཙོ་བོ་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན།:
 ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་དགེ་ལུགས་ཕུག་བསམ་རྩེ་ངང་ལམ་ཚུ་ནང་ཕྱིར་ཚོང་མཐུན་རྐྱེན་
ལྟེ་བ་དང་སྒམ་རྐྱབ་ཁང་མིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་།
 སྒང་སྟེང་དང་མཁའ་གྲིང་བུམ་ཐང་ཚུ་ནང་ཀེ་བ་འཁྱུ་ནི་དང་སྐམ་ནི་དེ་ལས་སྡེ་རིམ་ཕྱི་
ནི་བཟོ་སྒྱུར་འབད་ནི་སྒམ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་གི་མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི།
 སྒང་ཏོག་ཁ་དང་ཉི་བཅུ་ལ་དར་དཀར་ན་འཛོམ་གླིང་ཐང་ཕུན་ཚོགས་ཐང་དེ་ལས་
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་བཅས་ནང་ལཱི་འཕྲུལ་རིག་གུ་གི་བརྟེན་པའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚོང་འབྲེལ་
ལས་ཁང་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།
 ་ཁག་ཅུང་དང་སང་གི་ཚལ་ལཱི་ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
4) མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་དང་ ལག་རྩལ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་ ནད་ཡམས་ལཱི་བརྟེན་པའི་ གདོང་ལན་དང་ ནད་ཡམས་ཀྱི་ཤུལ་ལཱི་
དཔལ་འབོར་གྱི་སྒྲིང་གཞི་ ཡར་དྲག་གི་དོན་ལཱི་ གཞུང་གིས་ འཆར་གཞི་དང་ཐབས་
བྱུས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ བརྩམས་ཏེ་ཡོད། ཐོན་རིམ་ཅན་གྱི་ དཔལ་འབོར་གྱི་དགོས་མཁོ་
དང་བསྟུན་ཏེ་ རིག་རྩལ་དང་ལག་རྩལ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ལས་རིམ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་
འབྲུག་མིའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ ཁྱད་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ ཐབས་བྱུས་ལུ་
ཤ་ཅིག་ གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ཡོད།

 དཔལ་འབོར་ནང་ལཱི་ ལས་མིའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ འགྲུབ་ནི་དེ་ ཁག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
གཞུང་གིས་ འཕྲུལ་རིག་དང་ གཡོག་འབྲེལ་སོང་བརར་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་
ལཱ་གཡོག་བཏོན་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་སྟེ་ཡོད།
 རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་འདི་ དཔལ་འབོར་ལས་སྡེ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ རིག་
རྩལ་དང་ལག་རྩལ་ཡོད་པའི་ ལས་མི་ མ་ལང་བའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལཱི་ འགོ་
བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨིན། འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དགོས་མཁོ་ཚུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འབྲེལ་བ་དང་ སྤུས་ཚད་ལན་པའི་ སོང་བརར་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོད་པའི་
ཁར་ རྩ་གཞུང་གོང་འཕེལ་དང་ སོང་བརར་ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ མི་མང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་
ལག་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ ཁེ་ལཱ་གོང་འཕེལ་སོང་བརར་ཚུ་ བརྒྱུད་དེ་ ལག་ལུན་འཐབ་ཨིན།
ལས་འགུལ་འདི་གི་དོན་ལཱི་

རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣ནང་ལཱི་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་333.777 བཞག་སྟེ་ཡོད།
 འདི་ཁ་ལཱི་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ བསལ་ཐབས་ལཱི་ ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལཱི་
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་དོན་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1,627.656དཔྱ་བགོ་
བཀོད་དེ་ཡོད། གཞུང་གིས་ གཡོག་འབྲེལ་སོང་བརར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་
པའི་ སོང་བརར་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སོད་འབད་ནི་དང་ སོང་བརར་བ་ཚུ་ལཱི་ གཡོག་ཐོག་
མས་མྱོང་ཚུ་ འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་
གཡོག་འབྲེལ་སོང་བརར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ བཙན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན། ན་གཞོན་གྲལ་
གཏོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་ལས་རིམ་དེ་ཡང་ འཕོ་མཐུད་ལག་ལུན་གྱི་དོན་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 118 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།

 འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་འོག་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

81.333

དཔྱ་བགོ་བཀོད་མི་འདི་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ སྔ་
གོང་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་བརྟག་དཔྱད་ལག་ལུན་ དེ་ལས་
སོང་བརར་བ་ཚུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ཚུ་དང་མམ་འབྲེལ་ཐོག་ ལཱ་འབད་ནི་དང་འདྲ་བའི་
ན་གཞོན་གྱི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ཨིན།
 ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཁ་སྐོང་ནང་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

480.909 འབད་

མི་ཅིག་ རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

150.999 འབད་

མི་ཅིག་ ད་ཡོད་ གཡོག་འབྲེལ་སོང་བརར་སྤེལ་ཁང་དང་ བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་
ཚུ་ ཡར་སེང་འབད་ནི་ལཱི་དང་ ལག་རྩལ་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་གི་དོན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༣༣༣.༧༧༧ ཡོདཔ་ཨིན།དེ་ཚུ་ཡང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་ སྐྱོང་བཞག་གི་
སྒོ་ལས་ གཡོག་འབྲེལ་སོང་བརར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ སོང་བརར་བ་ཚུ་ ཡར་སེང་གི་དོན་
ལས་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ སོང་བརར་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ཅན་
དང་ འབྲེལ་དོན་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལཱི་ཨིན།
 དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་
མི་སྟོབས་སོང་བརར་ གལ་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལཱི་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 544.351 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
5) ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་

 གཞུང་གིས་ དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་དང་ ལཱ་གཡོག་བཏོན་ནི་ལཱི་ གནས་སྟངས་ བ་
སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཐབས་ལཱི་ གལ་ཆེ་བའི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་རྒྱ་སྐྱེད་དང་
དམིགས་བསལ་ལཱི་ འཁོར་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལག་ལུན་འཐབ་
སྟེ་ཡོད། དཔལ་འབོར་ནང་ལཱི་ ས་མཚམས་ཁ་ལས་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་
ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ཐབས་ལཱི་ མཁོ་སོད་ཀྱི་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཡིད་
ཆེས་བརྟན་པའི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན།
 འདི་གི་ཐད་ལཱི་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
8,979.609བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ གི་རྩིས་
ཨིན།
 དཔྱ་བགོ་འདི་ནང་ལཱི་ འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གི་གཞི་རྟེན་ གོ་རིམ་ ༢ པ་ གཙོ་རིམ་
གཉིས་པའི་དོན་ལཱི་ (GSB phase II second priority) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
1,500 དང་ རོང་ཁག་ཚུ་གི་འོག་ལཱི་ འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གི་གཞི་རྟེན་ གོ་རིམ་ ༢
པའི་ གཙོ་རིམ་དང་པའི་དོན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

3,190.562 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་

ཡོད།འདི་ཁ་ལཱི་ རོང་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་ འཁོར་ལམ་ཚུ་ རྩི་ནག་
གཏང་ནིའི་དོན་ལཱི་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

444.103

དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
 འདི་ཁ་ལཱི་ལས་སྡེའི་དཔྱ་བགོ་ནང་ལཱི་གཞི་རིམ་རྒྱལ་ཡོངས་འཁོར་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་
འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

863.681

འབད་མི་ཅིག་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད།འདི་ནང་ལཱི་

ལས་དོན་གཙོ་བོའི་གྲས་ཁར་སྒོམ་ཕུག་-སན་སང་གི་གཞུང་ལམ་བཙན་ཐབས་(དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་

49.500)དང་རྟིང་རྟིང་སྦི་-ཕོ་འཕེལ་གཞུང་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

60.000)།མཇུགམ་བག་-རའུ་བྲག་གི་གཞུང་ལམ་བཙན་ཐབས་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

81.695)།སེང་གོར་-བྲག་མ་གླིང་གཞུང་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

194.150)དང་ཨུ་ར་-ཡོང་ཀ་ལ་-རོད་པ་གཞོང་གི་གཞུང་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་

(དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ 167.070)ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། .
 གཞན་ཡང་རྩིས་ལོ་༢༠༢༢-༢༣ནང་ལཱི་བུ་གཡང་ལས་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཚུན་གྱི་རོང་ཁག་གི་
གཞུང་ལམ་ཡར་སེང་དང་སར་བྱུང་ཅན་གྱི་བཟོ་བསྐྲུན་ཅ་ཆས་དང་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་བཟོ་སྒྲིག་
འབད་ནི་ཚུ་དང་འདྲ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ལཱི་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་86.987

དཔྱ་

བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
 འབྲིང་རིམ་རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ལམ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་

བསོམས་ཀྱིས་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 244.941 བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་ ལས་དོན་གཙོ་བོ་ལ་ལོ་
ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ཚེ་གླིང་གོར་-ཁོ་ཐག་པ་གི་གཞུང་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

94.000)དང་བསམ་རྩེ་དྲ་ཡ་ན་ཟམ་ལས་སིབ་སུ་གི་གཞུང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་

(དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ 72.801)འབད་མི་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད།
6) ས་གཏེར་དང་ བཟོ་བཏོན་བཟོ་གྲྭ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
 ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབོར་འདི་ ནད་ཡམས་སྔ་གོང་གི་ གནས་ཚད་ཁར་ བསྐྱར་གསོ་
འབད་ནིའི་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་གཅིག་ཁར་ དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ དཔལ་འབོར་

གྱི་དོན་ལཱི་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལས་སྡེ་འདི་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁྱབ་ཚད་ཐོག་
ལས་ གཞུང་སྒེར་གྱི་བར་ན་ དམིགས་བསལ་གྱི་ མཐུན་རྐྱེན་སར་མི་ལས་སྡེ་ གལ་ཅན་
ཅིག་ཨིན།
 འདི་འབདཝ་ལས་ རྩིས་ལོ་

2022-23 གྱི་དོན་ལཱི་ ལས་སྡེ་འདི་ལཱི་ འཆར་དངུལ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༠༩༧ ༢༢༦.དཔྱ་བགོ་བཀོད་མི་དེ་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་
ཆ་ ༤ ཨིན།
 ལས་སྡེ་འདི་གི་ ལས་དོན་གཙོ་ཚུ་གི་གྲས་ཁར་ དཔག་བསམ་ཁ་དང་ དགེ་ལུགས་ཕུག་
ངང་ལམ་བཅས་ནང་ ས་ཐོག་འབབ་ཚུགས་ གོང་འཕེལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

516.199) དང་ དམ་དུམ་དང་ དཔག་བསམ་ཁ་ སྦྱི་མི་ནང་ འཇིགས་མེད་གླིང་ མོ་
ཏང་ག་ཚུ་ནང་ བཟོ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་དང་ གླིང་ག་གཞི་བཙུགས་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢༡༨༨༢༡.) དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ངོ་རྟགས་འོག་ལཱི་ ཕྱིར་ཚོང་རྒྱ་སྐྱེད་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

2༠) འབད་མི་ཚུ་ཚེད་དེ་ཡོད།
 གློ་བུར་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལཱི་ ས་སྣུམ་དང་ ཐབ་རླུང་ཚུ་ ཐོགས་ཆག་མེད་པར་ མཁོ་
སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ འབྲུག་ ཤར་ཕྱོགས་དང་ དབུས་ཕྱོགས་ནང་ལཱི་ ས་སྣུམ་བཀྲམ་
སྤེལ་ཁང་ཚུ་ བཟོ་བསཀྲུན་འབད་ནི་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 114.404 དཔྱ་བགོ་བཀོད་
དེ་ཡོད།
 འབྲུག་གི་ ཚོང་ལཱ་མང་ཤོས་ཅིག་ ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭའི་ དབྱེ་བ་ནང་ལཱི་ཚུདཔ་ལས་
གཞུང་གིས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱི་ ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭ་ལས་
རིམ་གཙོ་ཅན་འོག་ལཱི་ དཔྱ་བགོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 170.649 བཞག་སྟེ་ཡོད།

 འདི་ཁ་ལཱི་ ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པ་ཚུན་ གཞུང་
གིས་ ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭ་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་དེ་ དནལ་འབོར་གྱི་ ལས་སྡེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་
མི་གྲངས་ 8470 ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,774.979 འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་ཡོད།
 དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱིན་འགྲུལ་འགན་ལུན་ལས་འཆར་བརྒྱུད་དེ་ཡང་ ནང་འཁོད་
བཟོ་གྲྭ་དང་སྦྲགས་པའི་ དཔལ་འབོར་ལས་སྡེ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ མི་གྲངས་ ༢༡༦ ལཱི་
སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་898.010སོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
7) བལྟ་བཤལ།
 བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་འདི་ བརྗེ་སོར་འབད་བཏུབ་པའི་ ཕྱི་དངུལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ གཙོ་བོ་
ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ལཱ་གཡོག་བཏོན་ནི་དང་ འོང་འབབ་བཟོ་མི་ ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་
ཨིན། ལས་སྡེ་འདི་ལཱི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལཱི་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་མི་ འགྲུལ་
བཀག་དང་ ས་མཚམས་སྒོ་བསམས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གནོད་པ་སོམ་ར་བྱུང་སྟེ་ཡོད།
བལྟ་བཤལ་པ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ནང་ལཱི་ གཞུང་གིས་ དཔལ་འབོར་འབྱུང་རིམ་
འཆར་གཞི་ཐོག་ལས་ ལས་སྡེ་འདི་ལཱི་

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་དང་ གཡོག་མེདཔ་ཐལ་

མི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལཱི་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་མགོན་སྐྱབས་སྐྱིད་སྡུག་ཐོག་ལས་ཡང་ འབབ་
ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ ཐོབ་སྟེ་ཡོད།
 རྩིས་ལོ་ 2022-23 གྱི་དོན་ལཱི་ ལས་སྡེ་འདི་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
123.462 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། ལས་སྡེ་འདི་གི་ ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ཡང་ འཁོར་
ལམ་སོ་ཁའི་ མཁོ་བད་གོང་འཕེལ་དང་ བལྟ་བཤལ་དང་མགྲོན་སྐྱོང་ནང་ལཱི་ སོང་བརར་
དང་ རིག་རྩལ་བསྐྱར་གསོ་ དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་ལམ་ལཱིགས་ཡར་དྲག་ བལྟ་བཤལ་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཨང་གནས་ཅན་བཟོ་ནི་ སྐྱེ་ལན་བལྟ་བཤལ་ལམ་སྟོན་དང་ བདེན་སོར་རིམ་
ལཱིགས གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།
8) ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ ཁྱིམ་བཟོ་ མི་མང་མཁོ་བད་ལས་སྡེ།
 རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལཱི་ ཉེན་སྲུང་དང་སྤུས་ཚད་ལན་པའི་ འཚོ་རྟེན་གྱི་དོན་ལས་
ཁྲོམ་སྡེའི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ སོད་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ མི་མང་མཁོ་བད་ཚུ་ ལངམ་
ཡོདཔ་བཟོ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་ གཞུང་གིས་ ངོས་ལུན་ཐོག་ལས་ ལས་སྡེ་
འདི་ལཱི་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
4,690.887 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
 འདི་ཁ་ལཱི་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུང་ཆུ་ བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་དང་ གྲོང་གཡུས་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ་ལས་འཆར་ དེ་ལས་ ཞིང་ཆུའི་ལས་འཆར་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ འཐུང་ཆུའི་ལས་རིམ་གཙོ་
ཅན་འོག་ལཱི་ བདེ་སྲུང་རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་ཐོག་གི་ འཐུང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ཚུ་དང་
སྦྲགས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་༡༦༥༣ ༦༠༠.དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། འཐུང་ཆུའི་ལས་རིམ་
གཙོ་ཅན་འདི་ རོང་ཁག་ ༢༠ དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ ༤ ནང་ལཱི་ ལག་ལུན་འཐབ་པའི་བསྒང་
ཡོད།
 ཧ་ལམ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་ 170 དེ་ཅིག་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ མི་སྡེ་ཚུ་ལཱི་
ཁེ་ཕན་ཐོབ་སྟེ་ཡོད། ལས་འཆར་

37 དེ་ཅིག་ བདེ་སྲུང་རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་ལས་

འགུལ་བརྒྱུད་དེ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུའི་ནང་ལས་ རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ལས་
འགུལ་ 22 མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།
9) བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་སྡེ།
 མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་ བརྒྱུད་འབྲེལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་
ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་གིས་ བར་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གི་
གནས་སྟངས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ར་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འབདཝ་ཨིན།
 བར་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གི་ གཞི་རྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ སོད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་
མ་དོ་བར་ བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་སྐར་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལུགས་སྒྱུར་དང་ བར་དོན་
འཕྲུལ་རིག་གི་ཁྱད་ལཱ་ཡར་དྲག་ དེ་ལས་ བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་སྡེ་གི་ ཚོང་འབྲེལ་
གནས་སྟངས་ཚུ་ བ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཐོག་ལས་ མི་མང་ལཱི་ ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་
ཚུ་ ཨང་གནས་ཅན་བཟོ་ནི་ལཱི་ བརྩོན་ཤུགས་ཡང་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།
 རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལཱི་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ལཱི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,111.565 བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱ་བགོ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་
ཆ་ ༣ ཨིན། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་སེར་ཚུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་དང་
ཡོངསསརོགས་ཅན་ལཱི་ གཞི་སྒྱུར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་འབྲུག་ཡུལ་
ཟེར་མི་ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་འོག་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 661.803 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་
ཡོད།

 འདི་ཁ་ལཱི་ གཞུང་གི་གསར་བཏོད་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ གཞུང་ཐོག་གནད་སྡུད་ལྟེ་
བའི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ བཙན་ཐབས་ཀྱི་ ལས་དོན་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ བར་དོན་
འཕྲུལ་རིག་དང་བར་བརྒྱུད་ བཀོལ་སོད་ནང་ ཨང་གནས་གཞི་སྒྱུར་དང་གསར་བཏོད་
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 70) དང་ འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་དང་ ཤེས་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་དང་
གནད་སྡུད་ལྟེ་བ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ (དངུལ་ཀྲམ་སཡ་ 23.314) དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གནད་
སྡུད་བརྗེ་སོར་བཙན་ཐབས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10)ཚུ་ ལས་དོན་གཙོ་བོ་དག་པ་ཅིག་
ཨིན། .
 ཨང་གནས་གཞི་སྒྱུར་གྱི་ མགྱོགས་འགྲོས་དང་འཁྲིལ་སྟེ་ འབྲུག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ དལ་
དབང་དང་ འཚོ་རྟེན་ལུགས་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལཱི་ མཁའ་དབྱིངས་ཚན་རིག་དང་ འཕྲུལ་རིག་
ནང་ལཱི་ དྲན་གསལ་དང་དང་འདོད་ བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ནང་
འཁོད་འཕྲུལ་སྐར་ 3U དང་ 5U ཚུ་གི་ བཟོ་བསྐྲུན་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 41 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།
 ལས་སྡེ་འདི་ནང་གི་ དཔྱ་བགོ་ནང་ལཱི་ བུམ་ཐང་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ རྒྱུགས་ཐང་
རྒྱ་སྐྱེད་དང་ རྩི་ནག་བསྐྱར་ལོག་གཏང་ནི་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 57.049)དང་ ཡོན་ཕུ་
ལ་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ རྒྱུགས་ཐང་དང་ ཉེན་སྲུང་ས་སྒོ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 57.46༧) དེ་ལས་ རོང་ཁག་ ༡༤ ནང་ལཱི་ གློག་ཐོག་སྣུམ་
འཁོར་གྱི་ འཕྲུལ་ལྟོ་བསྐྱར་གསོ་ལྟེ་བ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་
14.251)ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

 དེ་ཁ་ལཱི་ ཡོངས་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལཱི་
གྲོང་གཡུས་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་འགུལ་ གོ་རིམ་ ༦ པ་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 78.289
དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཁྱབ་ཤུགས་བལྟ་རྟོག་གི་འཕྲུལ་ཆ་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ལཱི་ཡང་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

54.372

དཔྱ་བགོ་

བཞག་སྟེ་ཡོད།
 རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་ ཧེ་ལི་ཀོབ་ཉར་ཞབས་ཏོག་ལས་འཛིན་གྱིས་ དགེ་ལུགས་ཕུག་དང་
མོང་སྒར་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཚུ་ལཱི་ གློ་བུར་གྱི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནིའི་དོན་ལས་ བུམ་ཐང་
ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ཧེ་ལི་ཀོབ་ཉར་ཆགས་སའི་ས་སྒོ་གསརཔ་ འགོ་བྱེད་འབད་
དེ་ཡོད།

ང་བཅས་རའི་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ལཱི་ འགྱུར་བ་འཐོན་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་

ལས་འཛིན་དེ་གིས་ ཧེ་ལི་ཀོབ་ཉར་ གླ་ཁར་གཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཧེ་ལི་ཀོབ་ཉར་
འཐེབ་ཅིག་ ཉོ་དགོཔ་ཡོད་མེད་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད།
 འདི་ཁ་ལཱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འོངས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་ལས་སྡེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ མི་
སེར་ཡོངས་ལཱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨང་གནས་ངོ་རྟགས་སོད་ནི་ དེ་ལས་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས་
དངུལ་གཏོང་ལུན་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ཚུ་ཚུད་པའི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
5༠༡.༧༨༣དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
10) ནུས་ཤུགས་ལས་སྡེ།
 འབྲུག་ལཱི་ སར་བྱུང་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ སོམ་སྦེ་ར་
ཡོདཔ་ཨིན། གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ འབྲུག་གི་ དཔལ་འབོར་གྱི་ གཞི་རྟེན་ངོ་མ་ཨིནམ་
ད་ དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ ཡར་འཕར་ལཱི་ ཁེ་
ཕན་མཐོ ་ཤོས་ཡོདཔ་ཨིན།

 འདི་ཁ་ལཱི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ སར་བྱུང་ནུས་ཤུགས་དེ་ཡང་ ལུགས་
ཤོམ་འབད་སོད་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ཐབས་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་ཐོག་ལས་ ཡིད་ཆེས་བརྟན་པའི་
ནུས་ཤུགས་ཉེན་སྲུང་འགྲུབ་ཐབས་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
1,201.793དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།
 ལས་སྡེ་འདི་གི་ ལས་དོན་གཙོ་བོ་ནང་ལཱི་ མེ་ག་ཝཊི་

17.38 འབད་མི་ སྲས་ཕུ་ཉིན་

དྲོད་གློག་མེ་ལས་འགུལ་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 876.075) དང་ ནུས་ཤུགས་འབྱུང་ཁུངས་
ཀྱི་ ཐབས་ལམ་སོ་སོ་ ཧའེ་དྲོ་ཇེན་གྱི་ལམ་སྟོན་ གྲ་འགྲིག་འབད་ནི་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
17.530) དེ་ལས་ ཀུ་རི་གོང་རི་གི་ ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་ གྲ་འགྲིག་འབད་ནི་
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 40)ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
11) ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལས་དོན།
 ལས་སྡེ་འདི་གིས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ སྔར་ཁྱུན་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོའི་ སྒྲིག་བཀོད་དང་ས་
སྒོ་ཚུ་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་བསྐྱར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ མས་གསོ་དང་མས་སྲུང་འབད་ནི་
ཨིན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལཱི་ ལས་སྡེ་འདི་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༧༦༩.༣༡༣དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
 རྩིས་ལོ་

2022-23 ནང་ལཱི་

ལས་སྡེ་འདི་གིས་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་བསྐྱར་

བཞེངས་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་རོང་ བསྐྱར་བཞེངས་ གཉིས་ མཇུག་བསྡུ་ནིའི་ དམིགས་
གཏད་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ལཱི་ འཆར་དངུལ་

ལས་སྡེ་འདི་གིས་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་

བསྐྱར་བཞེངས་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་རོང་ བསྐྱར་བཞེངས་འབདཝ་ད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ

146 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།
 འདི་བཟུམ་སྦེ་ མས་གསོའི་ལཱ་སོམ་གཉིས་

(རྟ་མགོ་དང་ ལྕགས་རི་ལྷ་ཁང་ )ཡང་

མཇུག་བསྡུ་ནིའི་ དམིགས་གཏད་ཨིན་ལས་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
132.983 དཔྱ་བགོ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།
 འདི་ཁ་ལཱི་ དངོས་གསལ་ཅན་གྱི་ སྔར་ཁྱུན་ལམ་སྲོལ་ མས་སྲུང་དང་ གོང་འཕེལ་ཚུ་
གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོའི་ཆ་ཤས་སྦེ་ འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ འཕོ་མཐུད་དེ་
ར་ རོང་བཟོ་བསྐྲུན་

(གླིང་གཞི་དང་གསར་སང་)དང་ ལྷ་ཁང་མས་སྲུང་

ཟམ་པ་ འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་ རྒྱ་གར་ལཱི་ རཱཇི་གིར་

)

(སང་རི་

དེ་ལས་ ལྷ་ཁང་མས་གསོ་

(གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་དང་ རིགས་གསུམ་དགོན་པ་ ) ལག་ལུན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལཱི་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 395.600 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།
12)ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་འཛིན་ལས་དོན།
 ལས་སྡེ་འདི་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ དྲང་ཁྲིམས་འཛིན་སྐྱོང་
དང་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ བཙན་ཐབས་འབད་ནི། ཁྲིམས་དོན་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ནི། ས་
མཚམས་འཛིན་སྐྱོང་བཙན་ཐབས་འབད་ནི། དེ་ལས་ མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་ བཙན་ཐབས་
འབད་ནི་ཚུ་གི་ དམིགས་དོན་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། གོང་གི་དམིགས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་
རྩིས་ལོ་ ནང་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༢༢༨.༠༦༤དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།

 ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལཱི་

ད་རུས་

ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ ལག་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ ཚན་རིག་ཐོག་གི་བརྟག་
དཔྱད་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་ཐོག་གི་ གསང་ཞིབ་དང་ ཉེས་
འགེལ་མར་ཕབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཉེན་སྲུང་དོན་ལཱི་ དཔར་ཆས་དང་ཡན་ལག་ཅ་
ཆས་ཚུ་ ཉོ་སྒྲུབ། དེ་ལས་ བརྙན་འཕྲུལ་སི་སི་ཊི་བི་དང་ མི་ངོམ་ངོས་བཟུང་འཕྲུལ་ཆས་
ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༨དཔྱ་བགོ་བཀོད་༣༩༤.དེ་ཡོད།
 འདི་ཁ་ལཱི་ པག་ལི་སྒོ་རའི་ཉེ་འདབས་ལཱི་ ཇི་ཏི་ས་མཚམས་ཀྱི་ ཞིབ་དཔྱད་སྒོ་ར་ལས་
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཇྷར་ན་བརྒྱུད་དེ་ རིན་ཆེན་ལྡིང་དགོན་པ་འོག་ལཱི་ ར་ཏཱན་སྣུམ་འཁོར་
བཅོས་ཁང་ཚུན་ ཁྲོམ་སྡེའི་རྩིགཔ་རྐྱབ་ནི་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

89.943 དཔྱ་བགོ་

བཀོད་དེ་ཡོད།
13)སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལས་དོན།
 རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣

ནང་ལཱི་ ལས་སྡེ་འདི་ལཱི་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལས་དོན་འོག་ལཱི་

འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་15,༡༨༢.745 བཞག་སྟེ་ཡོད།
 སྤྱིར་མཏང་མི་མང་ལས་དོན་ནང་ལཱི་ ས་གནས་གཞུང་དང་ དངུལ་རྩིས་ ཕྱིའི་འབྲེལ་ལས་
དོན་ རྩ་ཁྲིམས་འདུས་ཚོགས་ ཕྱི་མི་ནང་བསྐྱོད་ ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ རང་སྐྱོང་
ལས་སྡེ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

14) རྩེད་རིགས།
 རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣

ནང་ལཱི་ གཞུང་གི་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ རྩེད་རིགས་ལཱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

དོན་ལཱི་ འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིཀ་ཚོགས་ཆུང་འོག་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧༣.༣༢༦ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
 དཔྱ་བགོ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཧཱ་དང་ས་རོ་ལཱི་ རྩེད་རིགས་སྤྱི་དོན་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་
དོན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༥

༩༥༩ དང་ རང་ལཱིགས་ཀྱི་གྲེམས་སྟོན་གཟིགས་རོ.ལ་

ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་གི་ མདའ་རྩེད་ཐང་ བསྐྱར་བཀོད་ལཱི་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨ ༨༩༥ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།.
 འདི་ཁ་ལཱི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱིན་འགྲུལ་འགན་ལུན་ལས་འཆར་བརྒྱུད་དེ་ རོང་ཁག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ནང་ ཕུཉ་སཱལ་རྩེད་ཐང་ ༩ གི་དོན་ལཱི་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

36.560འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་ཡོད།
15) ས་གནས་གཞུང་ཚུ།
 རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལཱི་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གི་འཆར་དངུལ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་

22,769.208

དཔྱ་བགོ་བཀོད་ས་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

12,745.172 དང་ གསར་སྒྲུབ་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10,024.036 ཨིན།

 ས་གནས་གཞུང་(རོང་ཁག་ རྒེད་འོག་ ཁྲོམ་སྡེ་) ཚུ་ལཱི་ འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཐོག་
ལས་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ ལོ་བསྟར་གནང་སྦྱིན་སྦེ་ འཐོབ་ནི་ཨིན། ཕྱིའི་མ་དངུལ་ཐོག་གི་
ལས་དོན་ཚུ་གི་ཐད་ལཱི་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དངུལ་སྦེ་
སོད་དེ་ཡོད། ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལཱི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་
བརྒྱ་ཆ་ 2༦གི་རྩིས་འཐོབ་ནི་ཨིན།ཨིན་རཱིང་ དབུས་གཞུང་གི་ ལས་སྡེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་
ལག་ལུན་འཐབ་མི་ལས་དོན་ཚུ་གི་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
7,795.4༧༦བརྩིཝ་ད་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གི་ འཆར་དངུལ་ངོ་མ་འདི་ འཆར་དངུལ་
དཔྱ་བགོ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༦ གི་ ཚོད་རྩིས་ཨིན།
 རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་
ཡངོས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་ འཐུང་ཆུ་དང་ འཁོར་ལམ་ སོ་ནམ་ གསོ་བ་ ཤེས་རིག་ཚུ་དང་
མཐུན་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་ཨིན།

༣. རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་གི་ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་ཚུ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
ད་ ང་གིས་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
ཞུ་ནི་ཨིན།
༡. འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་ནང་ལཱི་ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ འཆར་དངུལ་བགོ་ཀྲམ་
བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10༠༠༠,འབད་ས་ལས་ ད་རུས་ཚུན་ཚོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

4422.082 ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལཱི་ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་
མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3༡༣༠༣༡༩.དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།
ཀ. འཐུང་ཆུ་དང་ཞིང་ཆུ་ : གྲོང་གཡུས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ ཆུ་གི་ལས་འགུལ་
མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ བཟའ་ཚང་ཚུ་ལཱི་ འཐུང་ཆུ་དང་ཞིང་ཆུའི་ གོ་སྐབས་ ངེས་
གཏན་བཟོ་ནི་ལཱི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

1653.600 བཞག་སྟེ་

ཡོད།
ཁ. ཨང་གནས་ཅན་གྱི་འབྲུག་ཡུལ་: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་ཅིག་
ལཱི་ སྒྱུར་ནིའི་དོན་ལས་ བར་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གི་ ནུས་ཤུགས་ཚུ་ སོད་ནིའི་
དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 661.803 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཨང་
གནས་ངོ་རྟགས་དང་ ནད་པའི་གློག་ཐོག་བར་དོན་རིམ་ལཱིགས་ དེ་ལས་ གཞུང་གིས་
གསར་བཏོད་འབད་མི་ ཡོངས་འབྲེལ་ ལ་སོགས་་པ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དོན་ལཱི་
ཨིན།
ག, འཕྱགས་སྙིགས་དང་ སང་ཁྱི་འཛིན་སྐྱོང་ : འཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ ཡར་དྲག་གཏང་
ནི་དང་ སང་ཁྱི་འཛིན་སྐྱོང་ མགྱོགས་དྲགས་འབད་ ལག་ལུན་འཐབ་སྟེ་ རོ་ཁྱིའི་འཆོལ་
ནད་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༦༢༦༣༩.དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་

ཡོད།
ང. གསོ་བ་: ཕོཝ་དང་ མངལ་སྒོ་ ཨོམ་གི་ ཀེན་སར་ཚུ་ སྔ་གོང་འལས་ ངོས་འཛིན་ཐོག་
ལས་ དུས་ཐོག་གི་ བཀག་ཆ་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལཱི་ གསོ་བའི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་
འོག་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༣༨༢༤༠.དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཅ. བཟོ་གྲྭ་ཆུ་བ་ གསར་བཙུགས་དང་གོང་འཕེལ་ : བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་ གསར་བཙུགས་དང་
གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

170.649 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་

ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ཚད་གཞི་དང་ ཚོང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་
དེ་ལས་ བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་དོན་ལཱི་ སྒམ་རྐྱབ་ནི་དང་ གློག་ཐོག་ཚོང་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ སོང་
བརར་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་ཨིན།
ཆ. རང་བཞིན་སྐྱེ་དངོས་ :

རང་བཞིན་སྐྱེ་དངོས་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༩༧༥༩༠.དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཕྱིར་ཚོང་དང་ ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་ གཉིས་ ཆ་
རའི་དོན་ལཱི་ ས་སྒ་དང་ ཡོང་ག་ བོ་ ཕྱི་རྩ་ཚུ་གི་ ཐོན་སྐྱེད་ཡར་སེང་ལཱི་་དམིགས་ཏེ་
ཨིན།
ཇ. ཤེས་རིག་: བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རིག་རྩལ་དང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ཤེས་ཡོན་ཡར་དྲག་
གི་དོན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

80.000 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། འཆར་དངུལ་འདི་

གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཉར་གི་ཁང་མིག་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གི་སོང་བརར་ ཀམ་
པིའུ་ཉར་ཆེ་བ་ (desktops)ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལས་ཨིན།
. བལྟ་བཤལ་ : བལྟ་བཤལ་གྱི་ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་ལཱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལཱི་
ཁེ་ཕན་ཡར་སེང་དང་ ལཱིང་ཕྱོགས་ཚུ་ནང་ བལྟ་བཤལ་ཁྱབ་ཚད་ ཤོ་སྙོམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་
གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འཚོ་རྟེན་ལཱི་དམིགས་ཏེ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 51.120 དཔྱ་
བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།
a) ས་ཁ་མཐོ་ས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཤུལ་བཞག་གི་ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་ལཱི་ རྩིས་ལོ་
༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༤༦༧༨.དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༤. རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
༡. རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་

ཐོན་ཁུངས་དང་གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་ཚུ་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་འཆར་

དངུལ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 81,827.311 གི་དོན་ལཱི་ དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་འདི
ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ནང་ལཱི་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལས་ ཕུལ་ཏེ་ཡོད།
༢.

འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ནང་ལཱི་

36,340.942

རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

དང་གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་38,466.945དེ་ལས་སྐྱིན་ཚབ་

དངུལ་ཁྲམ་ས་ཡ་

5,740.52༤དང་སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1,278.900

འབད་མི་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

ཏ. གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
༡.

མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ང་གིས་

གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་དེ་ མདོར་བསྡུ་སྟེ་ ཕུལ་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ར་
ག་ར་ ནད་ཡམས་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ཚ་གྱང་ལངམ་ལང་སར་འབད་བའི་དུས་སྐབས་ནང་ལཱི་ གཞུང་གི་
དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ལཱི་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཐོགས་ཆག་མེད་པར་
ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལཱི་ གམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་

འོག་ཡོད་པའི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་ མི་སྡེའི་འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་སྟེ་
ཚོང་འབྲེལ་མིན་པའི་ མི་སྡེའི་དམིགས་དོན་ཚུ་ མི་མང་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སོད་དེ་ གྲུབ་
ཡོདཔ་ཨིན། ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལཱི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ མི་མང་གི་
རུ་འདུན་དང་ བལྟ་ཞིབ་འོག་ལཱི་ རུ་འདུན་ལས་ལྷག་པའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྲོད་དེ་ཡོད།
༢.

ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལཱི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ལཱི་དེ་བཟུམ་

མའི་གནས་སྟངས་ནང་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནིའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ ཚད་ལས་རྒལ་ཏེ་མེདཔ་
ལས་ ལག་ལུན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བྱེམ་ འཐེབ་ཕོག་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རཱིང་ ཁོང་གིས་ གལ་ཆེ་
བའི་འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ནད་ཡམས་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ དུས་སྐབས་ཚུ་ནང་ཡང་ འཕོ་
མཐུད་དེ་ར་ དེ་བཟུམ་མའི་འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་ནི་ཨིན།
༣. དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་ལཱི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ བཅོ་ལྔ་ (བདག་དབང་ཧྲིལ་བུའི་
ཐོག་ལཱི་ ༡༡ དང་ བདག་དབང་ བགོ་བཤའ་གྲངས་མང་ཐོག་ལཱི་ ༢ དེ་ལས་ བགོ་བཤའ་
གྲངས་ཉུང་ཐོག་ལཱི་ ༢)ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚོང་ལས་ཁང་དེ་ཚུའི་ ཚད་གཞི་
ཕབ་ནི་དང་ དངུལ་རྩིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ གནས་སྟངས་བལྟ་ཞིབ་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་བལྟ་རྟོག་
བཙན་ཐབས་ཚུ་ལཱི་དམིགས་ཏེ་ གཞི་སྒྱུར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

ཏ. དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ གྲུབ་འབྲས།

༡. སྤྱི་ལོ་ 2021 ནང་ལཱི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢༠༡.042)དང་ ཁེབ་ས་བགོ་བཤའ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 110)གི་སྒོ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

311.042 ཀྱི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པ་ཚུན་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་
ཁང་ཚུ་གི་ སྤྱི་བསོམས་བདོག་གཏད་གནས་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

11,༣༨༧༣༦༡.གུ་གནས་

ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ 1༥གི་ཡར་སེང་ཡོད།
༢.རྩིས་ལོ་

2020-21 ནང་ལཱི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

398.7འབད་མི་ཅིག་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་སྦེ་ སྲོད་ཡདོཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ཧེ་མའི་ལོ་དང་ཕྱདཔ་
ད་ བརྒྱ་ཆ་

24.7 གྱི་ ཡར་སེང་ཡོདཔ་ཨིན།
༢. འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི གྲུབ་འབྲས།

༡.སྤྱི་ལོ་ 2021 ནང་ལཱི་འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ལས་འོང་འབབ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 8,336.803 ཐོན་ཡོད་མི་དེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ནང་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7,443.526 འབད་ས་
ལས་བརྒྱ་ཆ་ 12 ཡར་སེང་ཡོད།.
༢.ལོ་དེ་ནང་འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གིས་ཁྲལ་

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

2,454.06)དང་ཁེབ་ས་

བགོ་བཤའ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,021)གི་ཐོག་ལས་ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
5,475.06 གི་ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

༣. འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལཱི་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ།
1.

འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལཱི་སོད་པའི་ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ནང་ལཱི་སྐྱེད་ཀྱི་ལྷན་

ཐབས་

(འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་)དང་མི་སེར་ལཱི་བརྒྱུད་སྤེལ་ཐོག་གི་ལྷན་ཐབས་མ་

དངུལ་ (འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་དང་རྒྱལ་གཞུང་ཉེས་སྲུང་ལས་འཛིན་)ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
2.

རྩིས་ལོ་

1,693.635

2020-21

ནང་ལཱི་ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་བསོམས་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལཱི་སོད་ཡོདཔ་ཨིན།ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,496.282 འབད་མི་ཅིག་ནང་འཁོད་གློག་མེའི་སོད་ཁྲལ་སྦེ་འབྲུག་གློག་མེ་ལས་
འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ ཚོང་མགྲོན་ ༢༠༨༥༣༠ལཱི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་སྟེ་
ཡོད།འབྲུག་མཁའ་གྲུལ་ལས་འཛིན་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

116.622

སོད་ཡོད་པའི་ཁར་

གྲོང་གཡུས་སོད་ཁྱིམ་དང་ཚེ་སྲོག་ཉེན་བཅོལ་གྱི་དོན་ལཱི་རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༠.༧༣༡ སོད་ཡོདཔ་ཨིན།

༤. འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་འོག་གི་ ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་བུ་ལོན།
1.

གཞུང་དབང་ཚོང་སྡེ་ཚུ་གི་ སྤྱིར་བཏང་བུ་ལོན་འདི་ ཧེ་མའི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

39,821.749 འབད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལཱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

3༩,༨༧༡.༨༨༠གུ་

གནས་ནུག། ཡར་སེང་འདི་ འབྲུག་སར་བྱུང་གློག་མེ་ར་འཛིན་གྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལཱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༡
དང་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་གྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལཱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༨ ༣.དེ་ལས་ དཔལ་ལན་རྩི་
ས་ལས་འཛིན་ལཱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ ༧.ཡར་སེང་སོང་མི་ལས་ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
༥. གཞུང་ཐོག་འགན་ལུན།

1.

གཞུང་གིས་གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལཱི་སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ལུན་ནི་ལཱི་ཕན་ཐབས་ཀྱི་

དོན་ལས་འགན་ལུན་ཚུ་སོད་དེ་ཡོད།འགན་ལུན་ཚུ་ཡང་གཙོ་རིམ་ལས་སྡེ་དང་མི་སྡེ་ལཱི་ཁེ་ཕན་
ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལཱི་སོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
2. སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡སྤྱི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༣༡ཚུན་སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,026.890 དང་ཡུ་
ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 49.6 གི་དོན་ལཱི་གཞུང་གིས་འགན་ལུན་ཚུ་སོད་དེ་ཡོད།
༦. རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས།
1.རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་ལཱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡སྤྱི་ཟླ་༦པའི་ཚེས་༣༠ཚུན་
འཐུས་མི་བསོམས་ཀྱིས་ 65,890 གུ་ལྷོད་ཡོད་མི་དེ་མི་རོབས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ 8.5 དེ་
ཅིག་གི་རྩིས་ཨིན་པས།ཟུར་ཕོགས་ཐོབ་མིའི་ཁ་གྲངས་དེ་ཡང་རྩིས་ལོ་

2019-2020

ནང་ལཱི་

7,634 ཡོད་ས་ལས་རྩིས་ལོ་ 2020-2021 ནང་ལཱི་ 8,294 གུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན།
2.

རྩིས་ལོ་

2020-21

བསོམས་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་ལཱི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་ལཱི་ཟླ་རིམ་བཙུགས་བཞག་ལས་
4,293.040

ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ཧེ་མའི་བཙུགས་བཞག་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,033.470 འབད་ས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ 6.4 ཡར་སེང་ཨིན་པས།
3.

སྤྱི་བསོམས་ཀྱིས་སོད་ཆ་དེ་ཧེ་མའི་ལོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

1,496.850

ཕྱདཔ་ད་བརྒྱ་ཆ་༨.༡ཡར་སེང་ཐོག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,619.180 སོད་ཡོདཔ་ཨིན།

འབད་མི་དང་

4. རྩིས་ལོ་ 2020-21 ནང་ལཱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡སྤྱི་ཟླ་༦པ་མཇུག་བསྡུ་ལཱི་དངུལ་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་

2,822.110

གུ་གནས་ཡོདཔ་དང་ཧེ་མའི་ལོ་ནང་འབད་བ་ཅིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

2,100.310 གུ་གནས་ནུག།
5. མ་དངུལ་དེ་གི་མ་དངུལ་བསོམས་ལཱི་ཡང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 41,034.23 ལས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་

46,488.92༠གུ་འཛེགས་ཡོད་མི་ཡང་ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་

༢༠༢༢སྤྱི་ཟླ་༦པ་མཇུག་བསྡུ་ལཱི་ཁོང་གི་མ་དངུལ་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

13.29

ཨིན་པས།རྩིས་ལོ་

50,535.97༠གུ་ལྷོད་པའི་

ཚོད་རྩིས་ཡོད།

༧. གློག་མེ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
ད་ ང་གིས་ གློག་མེ་ལས་སྡེ་གི་ གྲུབ་འབྲས་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ཨིན།
1. ད་རུས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལཱི་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི་གི་ གློག་མེའི་ལྕོགས་
གྲུབ་ མེ་ག་ཝཊི་ 2,334 ཡོད་མི་དེ་ ཚོད་རྩིས་ཅན་གྱི་ གློག་མེའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལས་ བརྒྱ་ ཆ་
༦.༣ ཨིན།
2.

གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་རྒྱ་ཆེ་བའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་གཞུང་གི་ལོ་ལྔའི་འཆར་

གཞི་གི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ལག་ལུན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ལཱི་སྐྱིན་
འགྲུལ་འཛིན་གྲོལ་ཚུ་བུ་ལོན་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་པའི་དངུལ་རྩིས་
བརྗོད་དོན་བརྒྱུད་དེ་སྤྱི་ཚེགས་ལཱི་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།

3. གཞུང་དང་གཞུང་གི་བར་ན་དང་མམ་འབྲེལ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་མ་དངུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་
ཟུང་ཕྱོགས་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ཆིགས་ཡིག་དེ་ཚུ་གིས་ལས་འགུལ་
དབང་འཛིན་ཚུ་ལཱི་ལག་ལུན་གྱི་དབང་ཆ་སོད་དེ་མ་དངུལ་ཚུ་ཡང་ལཱ་གི་ཡར་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ཁོང་ལཱི་ཐད་དུ་འཛིན་གྲོལ་འབདཝ་ཨིན།
4. སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་༡པའི་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དེ་ (མེ་ག་ཝཉ་ 1,200) ད་རུས་ཀྱི་ཟད་འགྲོའི་
ཚོད་རྩིས་བསྐྱར་བཟོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༡༩༠༣ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༥སྤྱི་ཟླ་༣པའི་ནང་གློག་མེ་བརྒྱུད་
སྤེལ་འགོ་བཙུགས་ནི་སྦེ་ཡོད་རཱིང་ཆུ་འཛིན་རྟེན་རྩིག་བཟོ་བསྐྲུན་དང་དེའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་དུས་རིང་
གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་བ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠སྤྱི་ཟླ་༦པའི་ནང་འབྲུག་གཞུང་གིས་ཆུ་འཛིན་རྟེན་རྩིག་གི་དུས་རིང་བརྟན་གཞི་དང་ཉེན་སྲུང་ཚུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་བཟོ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་
སྦྲགས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ལཱི་གནང་བ་གྲུབ་
ཅིས།
5. སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢སྤྱི་ཟླ་༢པ་ནང་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ 81.903 འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་
ལཱ་རིགས་བརྒྱ་ཆ་ 87.41 གི་རྩིས་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད།
6. སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པ་ (མེ་ག་ཝཊི་ 1,020) འདི་ སྤྱི་ལོ་ 2023/24 ནང་ལཱི་ གློག་མེ་
བརྒྱུད་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་ དུས་ཚོད་བཀོད་དེ་ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་ སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་/ཟུང་
ཕྱོགས་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ལས་འགུལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 37,778.000
ཨིན།

7. ཨིན་རཱིང་ ལས་འགུལ་འདི་གི་ གནས་གོང་ཚོད་རྩིས་བསྐྱར་བཟོ་ གཉིས་པའི་དོན་ལཱི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ ནང་ལཱི་ རྒྱ་གཞུང་ལཱི་ སོད་དེ་ཡོད། གནས་གོང་ཚོད་རྩིས་གཉིས་པ་ནང་ལཱི་ ཚོད་རྩིས་
དང་པ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 72,906.200 དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 89,000.000 བར་
ན་ ཡར་སེང་འཐོན་ནིའི་རྩིསཨིན།
8.

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢སྤྱི་ཟླ་༢པ་ནང་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་74,459.23

འཛིན་གྲོལ་འབད་

ཡོདཔ་དང་ལཱ་རིགས་བརྒྱ་ཆ་91༢༨.གི་རྩིས་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད།.
9. ཁོ་ལོང་ཆུ་གློག་ལས་འགུལ་དེ་ (མེ་ག་ཝཉ་ 600) འབྲུག་སར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་
དང་རྒྱ་གར་ལས་མི་མང་ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་(ཨེས་ཇེ་ཝི་ཨེན་ཨེལ་)

ཅིག་གི་བར་ན་མམ་

འབྲེལ་ལས་འགུལ་དང་པ་ཨིན།ལས་འགུལ་འདི་གི་ བཟོ་ བསྐྲུན་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་
ལཱི་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢སྤྱི་ཟླ་༢པ་ཚུན་ལས་འགུལ་དེ་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
4,508.546 འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་ཡོད།
10.སྟངས་སི་སྦྱི་གློག་མེ་ཚད་འཛིན་དེ་འབྲུག་སར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ལས་སྡེ་ཧྲིལ་
བུ་ཨིནམ་ད་དེ་ཡང་མེ་ག་ཝཉ་༡༡༨འབད་མི་ནི་ཀ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ལག་ལུན་འཐབ་ནིའི་དོན་
ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༢༥ལཱི་ཚོང་སྡེ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།སྤྱིར་བཏང་ཡར་
འཕེལ་དེ་ཡང་ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ལཱི་བརྟེན་ཏེ་དང་ལཱ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལཱི་ས་ཆ་ཆགས་ཚུལ་ལཱི་
བརྟེན་པའི་བ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཐོགས་ཆག་བྱུང་ཡོད་པ་ཨིན།
11.འདི་འབདཝ་ལས་ཆིངས་ཡིག་ལྟར་དུ་ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དུས་ཚོད་དེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡སྤྱི་
ཟླ་༡༢ན་ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༣སྤྱི་ཟླ་༦པའི་ཧེཧ་༣༠ལཱི་

ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་ནི་ལཱི་གནང་བ་གྲོལ་ཏེ་ཡོདཔ་

ཨིན།སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢སྤྱི་ཟླ་༢པ་ཚུན་ལས་འགུལ་དེ་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10,133.817 ཟད་འགྲོ་
བཏང་ཡོདཔ་ད་ལཱ་གི་ཡར་འཕེལ་དེ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ 80.1 གི་རྩིས་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད།

༨. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
ད་ ང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་ ཞུ་ནི་ཨིན།
1.རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་ར་དཔལ་འབོར་ནང་ལཱི་གོང་ཚད་
ཏན་ཏན་བཞག་ཐབས་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་དང་ལག་ལུན་
འཐབ་ནི་དེ་ཨིན།
2. འདི་ཁ་ལཱི་དབང་འཛིན་འདི་གིས་གཞུང་ལཱི་དངུལ་འབྲེལ་དང་དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་དེ་ལས་སྤྱིར་
བཏང་རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་གནད་འགག་ཅན་གྱི་དཔལ་འབོར་དང་འབྲེལ་
བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བསབ་བ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།.
3.རྩིས་ལོ་

2020/21

ནང་ལཱི་སྤྱིར་བཏང་དངུལ་འབྲེལ་གནས་སྟངས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

117,642.5 གུ་གནས་ཡོད་མི་དེ་རྩིས་ལོ་ 2019/20 ནང་ལཱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 103,138.1
འབད་ས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ 14.1 ཡར་འཕར་ཐོན་ནུག།ཡར་འཕར་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ར་ཕྱིའི་བདོག་གཏད་
ཡར་སེང་ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
༩. ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས།

1.སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ལས་
འགུལ་ ༩༦ ཡོད་མིའི་ གནས་གོང་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

43,329.320 གི་རྩིས་ཨིན་པས།

ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ལས་འགུལ་ནང་ལཱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༨ དེ་ མགྲོན་སྐྱོང་ལས་སྡེ་
ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེའི་འོག་ལས་ར་ བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་འགུལ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢ ཡོད།
2.མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་མཐོ ་ཤོས་འདི་ ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་འཁོད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ དང་ ལས་འགུལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ གི་རྩིས་ རྒྱ་གར་ལས་ཨིན་པས། དེའི་འོག་ སིང་ག་པོར་ལས་ ལས་འགུལ་ བརྒྱ་
ཆ་ ༡༦ གི་རྩིས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༡༠. གཞུང་གི་ འཆར་དངུལ་ཐོག་ལཱི་མིན་པའི་ མ་དངུལ།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་
འབྲུག་གཞུང་ལཱི་ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་མ་དངུལ་ བརྒྱད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ཡང་ བོ་གཏད་མ་
དངུལ་གསུམ་དང་ བསྟན་རྩའི་མ་དངུལ་གསུམ་ དེ་ལས་ དཔལ་འབོར་བརྟན་གཞི་མ་དངུལ་
དང་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་ཏོག་མ་དངུལ་ཚུ་ཨིན།
1.

མ་དངུལ་དེ་གི་གནས་སྟངས་ཀྱིཁ་གསལ་ཚུ་རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་ནང་ལཱི་བཀོད་དེ་

ཡོད།ཨིན་རཱིང་ང་གིས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་མཁྱེན་ལན་འཐུས་མི་ལྷན་རྒྱས་ལཱི་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་
ཅིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་མས་སྲུང་གི་བོ་གཏད་མ་དངུལ་འདི་ནང་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢སྤྱི་ཟླ་༣པའི་
ཚེས་༣༡ལཱི་དངུལ་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4,294.230ཡོད།མ་དངུལ་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ནང་ལཱི་མ་
རྩ་གཞི་བཙུགས་ལས་ཐོབ་པའི་སྐྱེད་དང་ཁེབ་ས་བགོ་བཤའ་དེ་ལས་གསར་སྒྲུབ་འབབ་ཁུངས་ཚུ་
ཨིན།

2. འབྲུག་གི་གསོ་བའི་བོ་གཏད་མ་དངུལ་ནང་ལཱི་འབད་བ་ཅིན་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢སྤྱི་ཟླ་༣པའི་ཚེས་༣༡ལཱི་
དངུལ་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,608.705 ཡོད།མ་དངུལ་འདི་གིས་གཞུང་ལཱི་དགོས་དོན་ཡོད་
པའི་སྨན་རས་དང་གཞི་རིམ་གསོ་བའི་སྐྱོང་བཞག་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།
3.

ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་ཏོག་མ་དངུལ་ནང་ལཱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢སྤྱི་ཟླ་༣པའི་ཚེས་༣༡ལཱི་དངུལ་ལྷག་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་122.810 ཡོད།མ་དངུལ་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་བཀྲིས་
བར་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་ཐོབ་པའི་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཆོག་ཐམ་གླ་ཡོན་ཚུ་ཨིན།
4. འབྲུག་གི་དཔལ་འབོར་བརྟན་གཞི་མ་དངུལ་ནང་ལཱི་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢སྤྱི་ཟླ་༣པའི་ཚེས་༣༡ལཱི་དངུལ་
ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་825.454 ཡོད།ད་རུས་མ་དངུལ་དེ་དུས་འཛིན་བཙུགས་བཞག་ཐོག་ལཱི་རྒྱ་
གར་ཧ་ཤི་མ་ར་ལཱི་སིཊེཉ་བེངཀ་ཨོཕ་ཨིན་ཌི་ཡ་ནང་དུས་འཛིན་བཙུགས་བཞག་ཐོག་ལཱི་ཡོད།དུས་
འཛིན་བཙུགས་བཞག་གི་དུས་ཡུན་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢སྤྱི་ཟླ་༨པའི་ཚེས་༣ལཱི་ཚང་ནི་ཨིན།

ཐ. མཇུག་བསྡུ།
༡. མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་ ད་རུས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་བརྩམ་ད་ ནད་ཡམས་དང་ ར་ཤི་ཡ་དང་ཡུ་
ཀེརུན་གྱི་ དམག་འཁྲུག་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ ཐོན་ཡོད་མི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གྲ་འགྲིག་
གི་བ་སྒོ་ཚུ་ ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་རཱིང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཆར་དངུལ་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ འཆར་གཞི་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་ལཱི་ ཁེ་ཕན་
བྱུང་སྟེ་ འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ ཕན་བདེ་ལཱི་ ལུགས་སྒྱུར་འཐོན་འོག་མནོ་བའི་ རུ་བ་ཡོད།
༢. ད་རིས་ ང་གིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ འཆར་དངུལ་ནང་ལཱི་ དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་ལཱི་
ཁེ་ཕན་འཐེབ་ཀྱི་དོན་ལས་

ཐབས་ལམ་འཐེབ་ཚུ་ཡང་

བཀོད་དེ་ཡོད།

ཐོན་ཁུངས་འཐེབ་

བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ལཱི་ དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ཡར་སེང་ཅན་འབད་
འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཅི་གི་ འཆར་དངུལ་འདི་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབོར་ལཱི་ ཁེ་
ཕན་མཐོ ་ཤོས་ཡོད་པའི་ ལས་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ལཱི་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་ཨིན།

༣.འདི་ཡང་ ང་བཅས་ག་ར་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་སྒོ་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་
གནས་སྟངས་ཚུ་

ལུགས་ཤོམ་སྦེ་

ཧ་གོ་ནི་དང་

གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ལཱི་

དམིགས་གཏད་

བསྐྱེད་དེ་ དུས་རིང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་བཀོད་དེ་ འགྱུར་བ་ཚུ་ བཟློག་ཐབས་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་
རྐྱངམ་གཅིག་ འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན།
༤. འདི་འབདཝ་ལས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལཱི་ དུས་རབས་འདི་ནང་ ཧེ་མ་ལས་མ་ཐོན་པའི་ དོ་
འགྲན་ཚུ་དང་

ཕྱིའི་གནས་སྟངས་

རྙོགས་དྲགས་འབད་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་

ཉེན་ཁ་ཚུ་

བཟློག་ཐབས་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ གྲ་འགྲིག་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། འདི་
ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཚར་བའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གནས་ཚད་ཁར་ལྷོད་
པའི་ རུ་བ་ འགྲུབ་ཐབས་ལཱི་ ང་བཅས་ཀྱི་ གོང་འཕེལ་གྱི་མདུན་ལམ་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
སྔ་གོང་ལས་ བརྩམ་དགོཔ་ཨིན།
༥. མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ལཱ་ ག་ཅི་ཨིན་རཱིང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཚུགས་པའི་ བརྩོན་ཤུགས་
ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ཡང་ མང་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་མཆོག་གི་ བྱིན་རབས་ཆེ་
བའི་ དབུ་ཁྲིད་དང་ལམ་སྟོན་འོག་ལཱི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཚུགས་ཏེ་ བརྩོན་འགྲུས་དང་ དམ་
ཚིག་གཙང་མའི་སྒོ་ལས་ དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལས་ འཐོན་ཚུགས་པའི་ ཡིད་
ཆེས་སོམ་ཡོད།

༦. ང་བཅས་རའི་ ཐོན་ཁུངས་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་
བགོའི་དཔྱད་ཡིག་དང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ གི་ ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་
ཡིག་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལཱི་ ཕུལཝ་ཨིན།
༧. གཞུང་གིས་ མི་སེར་གྱི་ཁྱད་ཚབ་ལཱི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ མི་དབང་
འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་དང་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་ལཱི་
འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ཕན་བདེ་ལཱི་ ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ ཐུགས་ཚ་གྱང་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནད་
ཡམས་ལས་ ཉེན་སྲུང་མཛད་ཐབས་ལཱི་ འཕོ་མཐུད་ཅན་གྱི་ ལམ་སྟོན་དང་ བཀའ་སོབ་བཟང་
པོ་ གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ ཡོད་མི་ལཱི་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་གུས་
བཏུད་ཞུཝ་ཨིན།
༨. གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་མཆོག་གིས་ དབུ་གཙོས་
པའི་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་ ཆོས་སྡེའི་ལས་ཚོགས་གཞན་ཚུ་ལཱི་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་
ནད་ཡམས་ཀྱི་ཁྱབ་སྤེལ་ བཀག་ཐབས་ཐོག་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་སྦེ་ བཞག་ནིའི་དོན་ལཱི་
སངས་རྒྱས་སྨན་བ་དང་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དམ་ཅན་ཚུ་ སན་དྲངས་ཏེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྨོན་
ལམ་དང་ སྐུ་རིམ་ཚུ་ སྒྲུབས་དང་བསྒྲུབས་བཞིན་པར་ཡོད་མི་ལཱི་ཡང་ བཀའ་དྲིན་གུས་བཏུད་
ཞུཝ་ཨིན།
༩. སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་ བྱིན་རབས་དང་སྐུ་རིམ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་

ལཱི་ མཐར་

འཁྱོལ་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ མི་ལོ་ ༤༠༠ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་ལཱི་ བཀྲིས་ལུགས་སྨོན་ཕུལཝ་ཨིན།

༡༠. ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ གི་གནས་སྟངས་ནང་ལཱི་ གསོ་བའི་ཁྱད་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་དང་ དྲག་ཁག་
གསུམ་གྱི་དམག་མི། བདེ་སྲུང་། དེ་ལས་ ཁས་བངས་པ་ཚུ་གིས་ གདོང་ཁར་ཐོན་ཏེ་ འབྲུག་མི་
སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལཱི་ ཕྱག་གང་དྲག་ཞུ་མི་ཚུ་ཡང་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ངོས་ལུན་ཐོག་ བཀའ་དྲིན་
ཆེ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།
༡༡.འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལཱི་ གྲོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ མཛད་གནང་མིའི་
ནང་ལས་ དམིགས་བསལ་ལཱི་ ང་བཅས་རའི་ སྨན་ཁབ་བཙུགས་དགོཔ་ཡོད་མི་ མི་རོབས་བརྒྱ་
ཆ་ ༩༤ ལཱི་ ཁྱབ་ཚད་སྤེལ་ཚུགས་པའི་ ཀོ་ཝིཌ་གི་ སྨན་ཁབ་ཚུ་ གྲོགས་རམ་སྦེ་ བྱིན་མི་ལཱི་
ཧིང་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་གདོང་ལན་ལཱི་ ཞལ་
འདེབས་བྱིན་མི་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ ཟུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ གོང་འཕེལ་མམ་རོགས་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ ངོ་
རྐྱང་དང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ལཱི་ཡང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
༡༢. ང་བཅས་རའི་ སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བའི་ ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལཱི་ ཉེར་མཁོའི་ཅ་
ཆས་དང་་བཟའ་ཆས་ཚུ་ ཐོགས་ཆག་མེད་པར་ མཁོ་སོད་འབད་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལཱི་
འཇོན་སྟབས་ཅན་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་སྟེ་ ཕྱག་ཞུ་ མི་ ལས་སྡེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་
ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ལཱི་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།
1༣. ང་བཅས་རའི་ མི་ཚེ་ནང་ལཱི་ ནད་ཡམས་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩

ལཱི་བརྟེན་ཏེ་ དོ་འགྲན་སོམ ་ཤོས་

བྱུང་མིའི་ གདོང་ལན་ལཱི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡོངས་ གཅིག་སྒྲིལ་ཅན་ལཱི་བསྒྱུར་ཏེ་ཡོད། འདི་
ཡང་ ང་བཅས་རའི་ སྤྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ ཁྱད་དུ་
འཕགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་དང་ ཡིད་ཆེས་བརྟན་པའི་ དགོ ངས་བཞེ་བ་ན་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ འཕོ་
མཐུད་དེ་ར་ མི་སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ བསལ་ནི་ལཱི་ གཙོ་བོར་བཟུང་གནང་སྟེ་ ཉིན་ནུབ་མེད་པར་
ཕྱག་ལཱ་བཟང་པོ་ མཚད་དང་མཛད་བཞིན་པར་བཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

1༤. ད་ མཇུག་ར་ དཔལ་ལན་འབྲུག་པའི་ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་ཚུ་གི་ མཐུ་དང་ནུས་པ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་ཚུ་ རྒྱུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ དབང་ཕྱུག་རྒྱུད་
འཛིན་གྱི་ སྐྱབས་འོག་ལཱི་ བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་ ཞི་བདེ་དང་ ལོངས་སོད་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་
ངང་ལཱི་ གནས་པའི་ བཀྲིས་སྨོན་ལམ་ཞུཝ་ཨིན།

