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དུས་ད་རིས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཞུཝ་ད་ ཐོགས་ཆགས་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་
འབྱུང་པ་ཅིན་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་སྦེ་ ངར་ལུ་གཙོ་བརོ་བཏོན་ཏེ་ འགན་འཁྲི་འབག་དགོ། ང་ར་རྒྱལཔོ་སྦེ་ 
དང་པ་ར་ འགན་འཁྲི་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ང་ར་གིས་ དཔྱེ་སནོ་དགོ། ང་གིས་ དེ་སྦེ་སླབ་མི་འདི་ ཚ་གྱང་
དང་ འདོག་འབྱེལ་ འཐབ་བཅུག་ནི་སྦེ་མེན། ད་ལོ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ གཙོ་རིམ་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
དམིགས་དོན་ཚུ་དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ བསྐྱར་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་མ་ཕྱིས། རྒྱལཔོ་དང་ གཞུང་ མི་སེར་ཚུ་
གིས་ ལགཔ་གཅིག་ཁར་མཐུད་དེ་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལཱ་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ 
ད་ལོ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་ མི་སེར་ཚུ་ ཕྱུགཔོ་བཟོ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཡདོ།   
མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༡༤ པའི་ཉིན་གནང་བའི་གསུང་བཤད།  
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རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ། 
གཙ་ོདནོ་ཚུ། 

  
དཔལ་འབརོ་གྱི་མཐངོ་སྣང་། 

 
❖ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་དེ་ ཚབས་ཆེན་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་ 

༡༠.༡ གིས་ ཉམས་ཆག་བྱུང་ཡི། དཔལ་འབརོ་ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ བསྐྱར་ལོག་ བརྒྱ་
ཆ་ ༣.༧ དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༥ གུ་གནས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།  

❖ རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༥ གུ་གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
❖ འདི་ཁ་ལུ་ བྱེམ་ཕོག་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ འབབ་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་

དང་ སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོངས་རོགས་ འབྲུག་རྒྱལ་པའོི་མགོན་སྐཡབས་སྐྱིད་སྡུག་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ་ཐོག་
ལས་ གནང་ཡོད།   

❖ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་གྱི་དམིགས་དོན་འདི་ “བཟའ་འཐུང་རང་གོ་རང་འདངོས་དང་ མི་སབོས་
གོང་འཕེལ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་ མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་ལེགས་སྒྱུར་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ 
དཔལ་འབརོ་བསྐྱར་གས།ོ” 

 

ཐནོ་ཁུངས། 
❖ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་དནོ་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 51,925.754 ཡདོ་མི་དེ་ 

འདས་པའི་རྩིས་ལོ་ནང་གི་ བསྐྱར་བཟོའི་ཐོན་ཁུངས་ ཚོད་རྩིས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 13.8 ཀྱིས་ དམའཝ་ཨིན།   
❖ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36,368.270 འབད་མི་དེ་ ཧེ་མའི་ལོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 2.2 

ཀྱིས་མཐོཝ་ཨིན། འོང་འབབ་ཚོད་རྩིས་ལུ་ ཡར་སེང་དེ་ཡང་ ཐད་ཀར་ཁྲལ་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་ཡར་སེང་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  
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❖ རྩིས་ལོ་ 2022-23 དང་ 2023-24 ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་དེ་ཡང་ ནང་འཁོད་མཁོ་འདོད་དང་ 
གཞུང་གི་ཟད་འགྲོ་ དེ་ལས་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པ་ལས་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཚུ་ལས་
བརྟེན་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ འགྱུར་ཁྱད་ བརྒྱ་ཆ་ ༠.༨༠ དང་ ༣.༣༤ གི་སྒོ་ལས་ ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་པའི་ 
ཚོད་རྩིས་ཡོད།  

ཟད་འགྲོ། 
❖ ཟད་འགྲོ་བསོམས་ཀྱི་ཚོད་རྩིས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 74,807.887 ཨིནམ་ད་ དེའི་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36,340.942 དང་ གསར་སྒྲུབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 38,466.945 ཨིན། 
❖ རྩིས་ལོ་ 2022-23 ཀྱི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 38,466.945 འབད་

མི་དེ་ ཟད་འགྲོ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 51 དེ་ཅིག་ཨིན། བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 40 དེ་ཅིག་ 
གནང་སྦྱིན་དང་ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ གི་རྩིས་
ཨིན།  

   

ལས་རིམ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 
❖ ཀོ་ཝིཌ་-19 ལུ་ གདོང་ལན།: ཀོ་ཝིཌ་ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཟད་འགྲོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ 1,000.000 དང་ སྨན་ཁབ་ཉོ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 432.570 གསོ་བ་ལྷན་ཁག་འགོ་ལུ་ 
དཔྱ་བགོ་ཡདོ། 

❖ ཟུར་བཞག་མཐུན་རྐྱེན་: བསམ་རྩེ་དམ་དུམ་དང་ ཕུན་གླིང་ཨ་མོ་ཆུ་ གསར་སྤང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ བསམ་
ལྗོངས་མོ་ཏང་ག་ ཚུ་ནང་ ལག་ཐགོ་ཡོད་པའི་ ཟུར་བཞག་ལྟེ་བ་ཚུ་ བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
1,612.033།  

❖ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་: ཤེས་རིག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་འཕྱགས་སྙིགས་དང་ སྤྱང་ཁྱི་འཛིན་སྐྱོང་ བལ་བཤལ་ རྒྱལ་
ཡོངས་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ ཚོང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ འཐུང་ཆུ་ ཨང་གནས་འབྲུག་
ཡུལ་ གསོ་བ་བཅས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,130.319། 

❖ ཤེས་རིག་དང་ཞི་གཡགོ་གཞི་སྒྱུར་: ཤེས་རིག་གཞི་སྒྱུར་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 332.500། མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་
གྱི་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 261.378། ཞི་གཡོག་གཞི་སྒྱུར་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
10.000། 
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❖ འཁོར་ལམ་བཐུད་འབྲེལ་: འཁོར་ལབ་ཙན་ཐབས་གོ་རིམ་ ༢ པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,190.562། འཁོར་
ལམ་བཙན་ཐབས་གོ་རིམ་ ༢ པའི་ གཙོ་རིམ་གཉིས་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,500། གཞི་རིམ་རྒྱལ་ཡོངས་
གཞུང་ལམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 863.681། འབྲིང་རིམ་རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ལམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
244.941།  

❖ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་: ས་ཁ་མཐོ་སའི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ ལག་ལེན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 41.291 
དང་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཉམས་གསོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 99.266།   

❖ མཁོ་སོད་རྒྱུན་ལམ་འཛིན་སྐྱོང་: གཅིག་སྒྲིལ་བསིལ་མཛོད་དང་ སྒམ་རྐྱབ་ཁང་མིག་བཟོ་བསྐྲུན་ ཕྱིར་ཚེང་མཐུན་
རྐྱེན་ལྟེ་བ་ ཁམ་དང་ཅུ་གླི་གི་ ཁྱེགས་རས་ བཟོ་སོར་ཚོང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 134.300། 

❖ ལཱ་གཡོག་བཏོན་ཐབས་: ལག་རས་གོང་འཕེལ་འཇར་གཞི་དང་ལས་འགུལ་གྱི་དནོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
814.686། འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 81.333། ན་གཞོན་གྲལ་གཏོགས་དང་འཚོ་
རྟེན་ལས་རིམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 118།  

❖ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་: དིལླི་ལུ་ སྐུ་ཚབ་ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་དང་ནང་ཆས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 50.260། 

❖ ཚོང་འབྲེལ་ལུ་ལྷན་ཐབས་: དམ་དུམ་དང་ དཔག་བསམ་ཁ་ སྦྱི་མི་ནང་ འཇིགས་མེད་གླིང་ མོ་ཏང་ག་ཚུ་ནང་ 
བཟོ་གྲྭའི་གླིང་ག་གཞི་བཙུགས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 218.821། དཔག་བསམ་ཁ་དང་ ངང་ལམ་ དགེ་ལེགས་
ཕུག་ཚུ་ནང་ ས་ཐོག་འབབ་ཚུགས་གོང་འཕེལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 516.198། འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་དང་དབུས་
ཕྱོགས་ལུ་ ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་ས་སྒོ་གོང་འཕེལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 114.404། སྲས་ཕུ་ལུ་ ཉིན་དདོ་གློག་
མེ་ མེ་ག་ཝཊི་ 17.38 འབད་མི་ བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 876.075།  

❖ སླར་བྱུང་དང་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ སྐྱེལ་འདྲེན་གོང་འཕེལ་: རོང་ཁག་ ༡༥ ནང་ལུ་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ གློག་
སྣུམ་གྱི་ནུས་ཤུགས་བསྐྱར་བཙུགས་ས་སྒོ་ གཞི་བཙུགས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 14.251།  

❖ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གོང་འཕེལ་: ཡོན་ཕུ་ལ་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ རྒྱུགས་ཐང་དང་ ཉེན་སྲུང་ས་སྒོ་
གོང་འཕེལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 57.467། བུམ་ཐང་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ རྒྱུགས་ཐང་ རྩི་ནག་བསྐྱར་
ལོག་གཏང་ནི་དང་ རྒྱ་སྐྱེད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ .57.049།  

❖ རོང་དང་ ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ཉམས་གསོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 729.904། 
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བུ་ལནོ་གནས་སངས་དང་མཐངོ་སྣང་། 
 
❖ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ 31 ལུ་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་དེ་ མི་མང་བུ་ལོན་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་  

89.7 འབདཝ་ད་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 117.4 གུ་གནས་ཡོད། ཕྱིའི་བུ་ལོན་དེ་ 
གཙོ་བོ་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་ལོག་བཏབ་ཚུགས་པའི་བུ་ལནོ་འབདཝ་ལས་ ཉེན་ཁ་མེནཔ་སྦེ་ བརྩི་
སྲོལ་ཡོད་མི་ གློག་མེ་གོང་འཕེལ་ནང་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལུན་ཡོདཔ་ཨིན།  

❖ སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 229,202.401 འབད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 
༤.༦ གི་ ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  239,814.013 གུ་ གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། དེ་ཡང་ གཙོ་
བོ་ར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ གློག་མེའི་བུ་ལོན་འཛིན་གྲོལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 11,737.224 དང་ རྒྱལ་
སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་དང་ ཇའེ་ཀ་ལས་ འཆར་དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,470.518 
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  

❖ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཆ་ཚད་འདི་ རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 
117.9 གུ་གནས་ནི་དང་ དེའི་ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོ་ནང་ལུ་ ཡར་སེང་མཐོ་དགས་འཐནོ་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ 129.1 གུ་
གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
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ངོ༌སདོ། 
 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་འཆར་དངུལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་པའི་ 
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ ལོ་མཇུག་གི་ འཆར་དངུལ་ཨིན། གཞུང་གི་གནས་ཡུན་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་ དེའི་ཤུལ་ལུ་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ གཞུང་བཞི་
པའི་དོན་ལུ་ བཙག་འཐུ་ཚུ་ འད་མཉམ་དང་ དང་བདེན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ ཉིན་
གྲངས་ དགུ་ཅུ་མ་ལྷག་པའི་ དུས་ཡུན་གྱི་ གནས་སྐབས་ཀྱི་གཞུང་ཅིག་ བསྐོ་བཞག་འགྲུབ་ནི་ཨིན།  

འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ ལག་ལེན་དེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབརོ་ལུ་ ཐོགས་ཆག་བྱུང་མི་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ འཐོན་
ནི་དང་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བའི་ དཔལ་འབོར་གྱི་ 
གྱོང་ཕོག་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ ཚད་གཞི་དེ་ མར་ཉམས་ཏེ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠.༠༨ ཀླད་ཀོར་འོག་རྒྱུ་ གནས་ཡོདཔ་ཨིན།  

ང་བཅས་རའི་ སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོའི་ སྔོན་གཟིགས་ཅན་གྱི་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོའི་
འོག་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་པའོི་ མགོན་སྐྱབས་སྐྱིད་སྡུག་བརྒྱུད་དེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ དགོངས་ཡངས་དང་ 
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ ཐབས་ལམ་ མ་འདཝ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ཁར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ དཔལ་འབརོ་
ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྱི་གནོད་པ་ཚུ་ ཕབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལས་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབརོ་ལུ་ བར་
ཆད་སོམ་ གང་ཡང་མ་འབྱུང་པར་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབརོ་འདི་ གནས་ཚད་རན་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ གནས་
ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ ལམ་སོན་བཟང་པོའི་འོག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ལུ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་མང་གི་ གཟུགས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་ལུ་ 
རྒྱ་ཆེ་བའི་ གནདོ་ཉེན་ཚུ་ བཀག་ཚུགས་ཏེ་ཡོད།  

ཐོན་རིམ་ཅན་གྱི་ སྒྲུབ་བྱེད་དང་ ནད་འབུབ་ཀྱི་འགྱུར་ཁྱད་ དེ་ལས་ སྨན་ཁབ་ཚུ་གི་ ཕན་རླབས་ཚུ་ལུ་ 
རྒྱབ་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ དམ་འཛིན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡངས་ཆག་ 
གོ་རིམ་ ༢ པ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༤ ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅིས།  
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དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་འདི་ ༡) འཐུང་ཆུ་དང་ ༢) བཟའ་འཐུང་ ༣) 
ནུས་ཤུགས་ ༤) འཕྲུལ་རིག་དང་ ༥) གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་བཅས་ རྒྱ་ཆེ་བའི་གཞི་དནོ་ལྔ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ 
“མགྱོགས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ དཔལ་འབརོ་བསྐྱར་གསོ་དང་ བསྐྱར་གསོའི་ནུས་ཤུགས་དང་ ཡུན་བརྟན་གྱི་དནོ་
ལུ་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་: ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཆར་དངུལ་ལས་ ཐ་དད་ཅན་གྱི་འཆར་དངུལ་་” ཟེར་མི་
ལུ་ གཙོ་བོར་བཏནོ་ཏེ་  བརམས་ཏེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ གཞུང་གིས་ དཔལ་འབརོ་བསྐྱར་གསོའི་ཐབས་བྱུས་
ཚུ་ཡང་ བརམས་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ལས་དོན་ཚུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོད། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་ གཞན་ཡང་ གཞི་བསྒྱུར་གསར་བཏདོ་ཀྱི་ལས་སྣ་ མ་འདཝ་
ཚུ་གི་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དེ་ཡོད། ལོ་འདི་ནང་ དཔལ་འབརོ་དེ་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་
བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༤ ཡར་འཕར་འཐནོ་ནིའི་ རྩིས་ཨིན།    

ཀོ་ཝི་ཝཌ་-༡༩ འཛིན་སྐྱོང་ གོ་རིམ་ ༢ པའི་ནང་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ཀྱི་ བཀའ་རྒྱ་ལར་དུ་ མི་སེར་
རྒན་རྒས་དང་ ནད་གཞི་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁྱད་ལཱ་འབད་མི་དང་ རང་སོའི་སྐྱོང་བཞག་འབད་
མི་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རངོ་ཁག་ཁལ་གཅིག་ ག་རའི་ནང་ལུ་ ཟུར་སོད་གཙང་ཁང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
ཡོད། འདི་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ ཐུགས་
ཀྱི་བམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་ རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན།  

དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོའི་ ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ གཞུང་གིས་ མི་མང་བུ་ལོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ ཚད་གཞི་ནང་འཁོད་
ལུ་ གློག་མེ་མིན་པའི་ སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ ཁ་སྐོང་ལེན་ཏེ་ ཨང་གནས་རིམ་ལུགས་དང་ མི་སོབས་ དེ་
ལས་ ལག་རལ་དང་ ལཱ་གཡོག་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་དང་ གསོ་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གཙོ་རིམ་
བཀོད་དེ་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ གསར་སྒྲུབ་མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཚུ་ནང་ མ་དངུལ་བཙུགས་ནི་ཨིན།  

ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ འཛིན་སྐྱོང་གོ་རིམ་ ༢ པའི་ནང་ འཕོ་འགྱུར་འབད་མི་
དང་བསྟུན་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཉིས་ནང་ལུ་ དཔལ་འབརོ་དང་ མི་སྡེ་ལུ་ ཉམས་ཆག་བྱུང་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ 
དངུལ་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ དཔལ་འབརོ་བསྐྱར་གསོ་ལུ་ ཐོགས་ཆག་མེདཔ་ ངེས་བརྟན་་བཟ་ོ
དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ཡང་ ཁག་ཆེ།  
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གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ དག་པ་ཅིག་ བཙོང་ལོག་འཐབ་མི་དེ་གིས་ཡང་ གཞུང་གི་ འོང་འབབ་ཀྱི་གནས་
སངས་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་ནང་ལུ་ སྒེར་སྡེའི་གྲལ་གཏོགས་ 
ཡར་དག་གཏང་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།  

དེ་ཁ་ལུ་ འབྲུག་གི་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་ཚོགས་པ་གི་ འབྲེལ་གཏོགས་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གོ་སྐབས་ ཡར་དག་གཏང་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་དང་ དེ་གིས་ དཔལ་འབོར་བསྐྱར་
གསོའི་ མགྱོགས་ཤུགས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པའི་རེ་བ་ཨིན། 

ང་བཅས་རའི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་འདི་ གོང་འཕེལ་དམའ་ཤོས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲས་ལས་ འཕོ་
འགྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་ཨིནམ་དང་ ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནདོ་ཉེན་ཚུ་གི་ བྱེམ་ཕོག་སྟེ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ལུ་ འཕོ་འགྱུར་འབད་ཚུགས་པའི་ གནས་ཚད་ནང་ར་ཡོད། གོང་འཕེལ་དམའ་
ཤོས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲས་ལས་ འཕོ་འགྱུར་དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༣༠ གི་ ཡུན་
བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་དོན་གྱི་གྲོས་གཞི་ཚུ་ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ གཙོ་རིམ་དང་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ བསྐྱར་
གསོ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  . 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༡༤ པའི་ མི་དབང་མངའ་
ཞབས་མཆོག་གི་ གསུང་བཤད་ཀྱི་ ནང་དནོ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ འབྱུང་རབས་ཅན་གྱི་ འཆར་
དངུལ་ཅིག་ཨིན། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་དང་ ད་རེས་ཀྱི་ ར་ཤི་ཡ་དང་ ཡུ་ཀེརེན་གྱི་ དམག་འཁྲུག་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ཐནོ་སྐྱེད་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་ལུ་ ཐོགས་ཆག་བྱུང་སྟེ་ ས་སྣུམ་དང་ འབྲུ་སྣ་ཚུ་དང་འད་བའི་ ཉེར་
མཁོའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ མ་ལང་བའི་གཞི་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཏེ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ཉེར་མཁོའི་ཅ་དངོས་
ཀྱི་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཟུར་གསོག་གིས་ མ་ལང་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་ ཐོན་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱི་དངུལ་ཟུར་གསོག་འདི་ 
ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ དགོངས་དོན་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ལངམ་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་་བཟོ་ནི་ཨིན། ད་རེས་ ནང་འདྲེན་
ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲུ་སྣའི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ ལས་རིམ་མ་འདཝ་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོད། 
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འདི་ཡང་ ད་རེས་ ང་བཅས་རའི་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ སིར་ལང་ཀ་བཟུམ་ཚུ་ནང་ མི་སྡེ་དང་ སྲིད་
དོན་གྱི་འབྱེལཝ་ཚུ་ ཐོན་ཏེ་ཡོད་པའི་ གནས་སྐབས་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ གལ་ཆེ། 

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་དང་ ནད་ཡམས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱུང་རིམ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་ 
ཐོན་སྐྱེད་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ ཐོགས་ཆག་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བརོ་བཟུང་སྟེ་ ཤུལ་མའི་འཆར་
གཞི་ བརམ་ནི་དེ་ཡང་ འགོ་བརམ་སྟེ་ཡོད།  

ང་བཅས་རའི་ ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་ (འཕྲི་སོྣན་ཅན་མ) ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ འཆར་དངུལ་སྙན་འདི་ནང་ དཔལ་འབརོ་གྱི་བཅུག་བསྡུས་དང་ རྒྱ་ཁྱབ་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་སངས། དངུལ་རྩིས་ཉེན་ཁ། དེ་ལས་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་ མ་ར་གཞི་
བཙུགས་ཚུ་གི་ དངུལ་འབྲེལ་གནས་སངས་ཚུ་གི་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་དག་ཤོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལོ་འདི་ནང་ལས་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ སྲིད་བྱུས་གཙོ་བ་ོཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལུ་ དན་གསལ་གྱི་དོན་ལས་ འཆར་དངུལ་གྱི་ལམ་སོན་དེ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ཡོད།  
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ལེའུ་ ༡ པ།  
དཔལ་འབརོ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་མཐངོ་སྣང་།  

1.1 བཅུད་བསྡུས། 

ངོ་རྐྱང་འབབ་ཁུངས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབོར་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ ཡར་འཕེལ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་
དང་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་བཞི་ནང་ སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བའི་ རྒྱ་སྐྱེད་ཚུ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། གོང་ཚད་
ཡར་འཕར་གྱི་ཐད་ལུ་ཡང་ ཚད་གཞི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་རྐྱང་ཨང་ནང་ར་གནས་ཡོདཔ་དང་ རྒྱ་ཁྱབ་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་
བརྟན་གཞི་དེ་ཡང་ སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ར་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། གློག་མེའི་འཕྲུལ་ཁང་ཆེ་བ་གཉིས་ལས་ གློག་མེ་
བཀྲམ་སྤེལ་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ དུས་འབྲིང་གི་མཐོང་སྣང་འདི་ ག་ནི་བ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འོང་ནིའི་རེ་བ་
ཨིན། ཨིན་རུང་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་ཏེ་ མི་མང་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ དམ་དམ་
འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དཔལ་འབརོ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་གནོད་པ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ 
དུས་ཐུང་དང་ དུས་འབྲིང་གི་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་གྱི་ གོ་སྐབས་ལུ་ ཐོ་ཕོག་སྟེ་ཡོད། ང་བཅས་རའི་ 
དཔལ་འབོར་ལུ་ བྱེམ་ཤུགས་ར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ཕོགཔ་ལས་ ཡར་འཕར་གྱི་ཤུགས་ཚད་ཉམས་ཏེ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠.༠༡ ཀླད་ཀོར་འོག་རྒྱུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ བཞི་དཔྱ་དང་པ་ནང་ལས་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གྱི་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ མགྱོགས་ཤུགས་བབས་
སོངམ་ལས་ སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ གུ་ཡངས་བཏངམ་ལས་བརྟེན་ དཔལ་
འབོར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅིས། ནང་འཁོད་མཁོ་འདདོ་ཡང་ གྲོས་ཀྱི་འབད་
ར་ ལོག་སྟེ་ སྔར་ཤུལ་ལུ་ གནས་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཉོ་སོྤྱད་འབད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ལོག་སྟེ་ར་ ཡིད་
ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྦུང་ཚོང་དང་བསིལ་ཚོང་གི་ ཚོང་ལཱ་དང་ བཟའ་ཁང་ཚུ་གི་ 
གནས་སངས་ལུ་ཡང་ ལེགས་སྒྱུར་ཐནོ་ཡོད། འདི་གི་ཐད་ལུ་ ང་བཅས་རའི་དཔལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༧ གྱི་ ཡར་འཕར་ཐོན་ཡོད་པའི་རྩིས་ཨིན།  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལུ་ སྨན་ཁབ་ཁ་སྐོང་གི་ནུས་པ་ལུ་བརྟེན་པའི་ བསྐྱར་གསོ་དང་ ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་
བའི་ དམ་འཛིན་ཚུ་ གུ་ཡངས་བཏང་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚོང་འབྲེལ་གྲུབ་འབྲས་དང་ འགྱུར་མེད་མ་རའི་གྲུབ་
འབྲས་(གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཀྱི་ མ་ར་གཞི་བཙུགས།) དེ་ལས་ བཟའ་ཚང་གི་ཉོ་སོྤྱད་ཚུ་ ཡར་སེང་འཐོན་པའི་
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རེ་བ་ཡོད། འདི་གི་ཐད་ལུ་ ང་བཅས་རའི་དཔལ་འབོར་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༥ གྱི་ 
ཡར་འཕར་ཐོན་ཡོད་པའི་རྩིས་ཨིན།  

སྨན་ཁབ་བཙུགས་ནི་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་མི་དེ་གིས་ ནད་ཡམས་སླར་ལོག་མི་འཐནོ་ནིའི་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་
རུང་ ནད་ཡམས་ལོག་སྟེ་ འཐནོ་སྲིད་ནི་དང་ ནད་འབུབ་གྱུར་བཅོས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཡར་
སེང་གི་ གོ་སྐབས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཚ་གྱང་ཡང་ཡོད། ད་རེས་ཡང་ ནད་ཡམས་དེའི་ ཐོན་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
དང་ སྨན་ཁབ་ཀྱི་ ནུས་པའི་ཐོག་ལས་ གནས་སངས་ཨ་རྟག་ཧར་ལུགས་བཟོ་ནི་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གནས་སངས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ངེས་པ་གང་ཡང་
མེདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ར་ཤི་ཡ་དང་ ཡུ་ཀེརེན་གྱི་ དམག་འཁྲུག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ དཔལ་འབརོ་
ལུ་ གནོད་པ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ནུས་ཤུགས་དང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ གོང་ཚད་ཚུ་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ དཔལ་འབརོ་
གོང་འཕེལ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། 

1.2 རྒྱལ་སྤྱི་དང་ ལུང་ཕྱགོས་ཀྱི་གནས་སངས། 

ནད་ཡམས་ནད་འབུབ་འགྱུར་བཅོས་ཐོག་ལས་ འཐོན་ནི་དང་། ར་ཤི་ཡ་དང་ཡུ་ཀེ་རེན་གྱི་དམག་འཁྲུག། དེ་
ལས་ ལས་མིའི་ཚོང་ལམ་གྱི་དོ་འགྲན་དང་། བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དཀའ་ངལ། ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ གོང་
ཚད་མཐོ་དགས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབོར་དེ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ངེས་མེད་སྦེ་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ དཔལ་འབརོ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༡ ཀླད་ཀོར་འོག་
རྒྱུ་གནས་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༡ གུ་ ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ནང་ལུ་ ཡར་སེང་དེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༦ ཉམས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་འདུག། (རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་འབྲེལ་མ་དངུལ་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པ།) དམག་འཁྲུག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགྲོ་བ་མིའི་དཀའ་ངལ་གྱིས་མ་དོ་བར་ ཉེར་
མཁོའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་ གོང་ཚད་ ཡར་འཛེགསཔ་འཛེགས་སར་འབད་མི་དེ་གིས་ དམིགས་བསལ་ལུ་ འབབ་
ཁུངས་ཆུང་ཀུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མི་རླབོས་ལུ་ གནོད་ཉེན་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས། 

ཐོན་རིམ་ཅན་དང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཤི་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༠.༩ ཀླད་ཀོར་འོག་རྒྱུ་གནས་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 
7.3 ལུ་གནས་ནི་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལུ་ བར་ན་སྐོརམ་ཅིག་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་ 5.4 གུ་
གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་འདུག། ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ སྨན་ཁབ་ཚུ་ ཁྱབ་
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སྤེལ་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ དཔལ་འབོར་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ཡར་སེང་ཅན་གྱི་ ནད་
ཡམས་ཁྱབ་སྤེལ་ བཀག་མ་ཚུགས་པའི་ དཀའ་ངལ་སོམ་ར་ཐནོ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

དམིགས་བསལ་ལུ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཐེངས་གཉིས་པ་ ཚབས་ཆེན་འབད་ཐོན་མི་དེ་གིས་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ཁོང་གི་དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༣ ཀླད་ཀོར་འོག་རྒྱུ་ 
གནས་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 8.9 གུ་ ལོག་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཐོག་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ནང་འཁོད་མཁོ་འདདོ་ལུ་ བསྐྱར་གསོ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
པས། ཨིན་རུང་ ཡར་འཕར་ཚོད་རྩིས་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལུ་ 9 དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ནང་ལུ་ བརྒྱ་
ཆ་  8.༢ གནས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་མི་དེ་ ས་སྣུམ་གྱི་གོང་ཚད་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྒེར་
གྱི་ཉོ་སོྤྱད་དང་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ དེ་ལས་ ཕྱིར་ཚོང་ངེས་ཏིག་ཚུ་ བབས་སྲིད་ནི་གི་ བརྡ་སོནཨིན་པས།  

འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ཉམས་ཆག་དེ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ གོང་ཚད་ཡར་
འཕར་ དངུལ་རྩིས་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ ང་བཅས་ཀྱི་ དཔལ་འབརོ་ལུ་ཡང་ ཐོ་ཕོག་སྲིདཔ་ཨིན།   

1.3 ནང་འཁོད་ཡར་འཕར་དང་མཐངོ་སྣང་། 

ནད་ཡམས་ཀོ་ཝི་༡༩ ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཐོན་པའི་ དཔལ་འབརོ་གྱི་ཉམས་རྒུད་དེ་ དཔལ་འབོར་ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་
ལུ་ ཚ་གྱང་ཅན་གྱི་ གཞི་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ འགྲུལ་བཀག་དང་
སྦྲགས་པའི་ ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གི་ ཐབས་ལམ་ མ་འདཝ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ ལས་དོན་མ་འདཝ་ཚུ་ བཀག་
དམ་འབད་དེ་ ཚེ་སོྲག་དང་ འཚོ་སྐྱོང་ ཉེན་སྲུང་འཐབ་སྟེ་འབདཝ་ད་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་ལུ་ གནོད་
པ་ཚབས་ཆེན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། དེའི་ཐད་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ བཟོ་གྲྭའི་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་གྱི་
ཚད་གཞི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠.༡ ཉམས་ཆག་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཕྱིའི་ལས་མི་ཚུ་ ནང་འདྲེན་འབད་ནི་ལས་ 
དེ་འཕོ་ལས་བཀག་ཆ་འབད་མི་དང་ རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ བཏོན་མ་ཚུགསཔ་ལས་ བཟོ་བཏནོ་གྱི་བ་སྒོ་དང་ བཟོ་བསྐྲུན་
གྱི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ ཐོགས་ཆག་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ བལ་བཤལ་དང་ བལ་
བཤལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བྱེམ་སོམ་ར་ ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁོང་གི་ཐོན་འབྲས་དེ་ཡང་ བརྒྱ་
ཆ་༡༣.༡ གིས་ ཉམས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་གིས་འབད་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབརོ་ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་
གཞི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བའི་ ཚད་གཞི་ བརྒྱ་ཆ་ 10.1 ཀླད་ཀོར་འོག་རྒྱུ་གནས་
ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༩ གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།  
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ཁྲམ་རིས་ ༡.༡: ཡར་འཕར་གྲུབ་འབྲས་དང་མཐངོ་སྣང་།  

 

ད་རེས་ སྨན་ཁབ་མགྱོགས་དགས་འབད་ ཁྱབ་ཚད་སྤེལ་མི་དང་ གཞུང་གིས་ དུས་ཐོག་ཁར་ སྲིད་བྱུས་
བཙན་ཏོག་ཏ་ོགི་ གདོང་ལན་ཚུ་ དེ་ལས་ ནད་ཡམས་གོ་རིམ་ ༢ པ་ལུ་ འཕ་ོའགྱུར་ཐོག་ལས་ དམ་འཛིན་
གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གུ་ཡངས་བཏངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཡར་འཕར་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་ ལེགས་སྒྱུར་ཐོན་ཏེ་
ཡོད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ གི་ ལོ་ངོའི་བཞི་དཔྱ་དང་པའི་ནང་ལས་ འགྲུལ་བསྐྱོད་བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་ཤུལ་ 
དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་ ཟད་
འགྲོ་ཚུ་ཡང་ ཡར་སེང་བཏང་སྟེ་ཡོད། བཟོ་གྲྭའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཡང་ ལེགས་སྒྱུར་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ བཟོ་བཏོན་
གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཡར་སེང་ཐོན་ཏེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཚོང་འབྲེལ་ལེགས་སྒྱུར་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་
གཉིས་ཀྱི་ མཁོ་འདོད་ཚུ་གི་ སྒྲིང་གཞི་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་ཐལ་ཏེ་ ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་ལུ་ཡང་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ 
ལེགས་སྒྱུར་ཐོན་ཏེ་ཡོད། འདིའི་ཐད་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ དཔལ་འབར་ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་ 
བསྐྱར་གསོའི་སྒོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་  3.7  

གུ་གནས་ནི་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ 4.5 གུ་གནས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
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ངོ་མ། ཚོད་རྩིས། བརྡ་སནོ།

འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༡-༢༢ བཞི་དཔྱ་༣ པའི་དུས་མུན།



19 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༡.༡: རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབརོ་གྱི་གྲུབ་འབྲས།           

ཁྲམ་རིས་ ༡.༢: ཡར་འཕར་ལུ་ཁེ་ཕན།  

 

 

 

 

 

 

ལ་ོ 2020 2021 2022 2023 2024 

བརྒྱ་ཆའི་འགྱུར་བ་ ངོ་མ་ ཚོད་
རྩིས་ བརྡ་སོན་ 

མི་མང་ཉོ་སོྤྱད་ 4.1 3.6 5.3 5.6 5.0 
སྒེར་གྱི་ཉོ་སོྤྱད་ (9.1) 28.9 (0.1) (0.0) 6.8 
གཞུང་གི་མ་ར་གཞི་བཙུགས་ 24.4 23.4 17.7 (34.4) (16.8) 

སྒེར་གྱི་མ་ར་གཞི་བཙུགས་ (22.7) 0.8 6.2 2.9 1.5 
ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཕྱིར་ཚོང་ (20.2) 18.8 8.6 13.8 14.7 

ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ནང་འདྲེན་ (12.4) 15.4 5.8 (4.0) 2.6 

ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ངོ་མ་ 
ཡར་འཕར་ 
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2020 2021 2022 2023 2024
ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏགོ་ཕྩིར་ཚངོ་ངསེ་ཏྩིག་

སེར་གྩི་ཉ་ོསདོ་དང་མ་ར་གཞཟྩི་བཙུགས།

མྩི་མང་ཉ་ོསདོ་དང་མ་ར་གཞྩི་བཙུགས་

ཡར་འཕར་
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མཁོ་འདོད་ཀྱི་ཐད་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་པའི་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ བརྒྱ་ཆ་  23.4 
གི་སྒོ་ལས་ གཞུང་གི་གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ བསྐྱར་ལོག་གཏང་ནི་དེ་གིས་ ནང་འཁོད་དང་ཕྱིའི་ མཁོ་འདོད་
ལུ་  ཡར་སེང་ཅན་གྱི་ ཕན་ཐགོས་འབྱུང་་ནིའི་ འདུན་པ་ཡོད། དེ་གིས་འབད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ 
ཉེར་སོྤྱད་བསོམས་ཀྱིས་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ཚོད་རྩིས་བརྒྱ་ཆ་  81.2 འབད་མི་དེ་
ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ 21.6 གིས་ ཡར་འཕར་འཐནོ་ནིའི་རྩིས་ཨིན། ཉེར་སོྤྱད་བསོམས་ལས་ གླ་ཆ་དང་ དངུལ་
ཕོགས་ཚུ་དང་སྦྲགས་པའི་ གནོད་པ་བྱུང་མི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ བྱེམ་ མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལུ་སོད་
པའི་ མི་སྡེའི་རྒུད་གསོ་དང་ དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྒེར་གྱི་ཉེར་སོྤྱད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་  
28.9 གིས་ ཡར་སེང་ཐོན་ཡོད་པའི་རྩིས་ཨིན།  

ས་མཚམས་སྒོ་བསམས་མི་དང་ འགྲུལ་བཀག་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལས་མི་མ་ལང་བའི་དཀའ་ངལ་དང་ བཀྲམ་
སྤེལ་གྱི་རྒྱུན་ལམ་ལུ་ ཐོགས་ཆག་ཐོན་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྒེར་སྡེའི་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་དེ་ ཉུང་སུ་སྦེ་ 
གནས་ཡོདཔ་དང་ གཙོ་བ་ོའདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་ལུ་ གནོད་པ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ 
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་འདི་ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ ལོྷད་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་ མ་ར་གཞི་
བཙུགས་ཡང་ འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ ཉམས་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་གྱི་ གོ་སྐབས་ལུ་ 
བྱེམ་ཕོག་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།  

1.3.1 ལས་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས། 

ས་ོནམ་ལས་སྡེ། 

ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ནང་ལུ་ བཟའ་འཐུང་རང་གོ་རང་འདོངས་དང་ ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ 
འབབ་ཁུངས་བཟ་ོཐབས་ཚུ་གི་དནོ་ལས་ དཔལ་འབོར་འབྱུང་རིམ་འཆར་གཞི་འོག་ལུ་ སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་གྱི་ 
ཐོན་སྐྱེད་ ཡར་སེང་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལས་རིམ་མ་འདཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སོ་
ནམ་ལས་སྡེ་དེ་ དཔལ་འབརོ་གྱི་ རྒྱབ་རྟེན་ངོ་མ་ཅིག་འབད་ གནས་ཡོདཔ་ཨིན། བསིལ་མཛོད་དང་ ལོ་
ཐོག་བསྡུལ་ཤུལ་གྱི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་དང་སྦྲགས་པའི་ ཚོང་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ བར་འཛུལ་ཚུ་ཡང་ 
འབདཝ་ལས་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་  4.6 ཐོན་ཏེ་ ནང་
འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 19.2 ཀྱི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ གནམ་བྱཱ་གི་ཆར་ཤུགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ལོ་ཐོག་
ལུ་ གནོད་པ་སོམ་ར་བྱུང་ཡོད་མི་དང་ བ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ཚུ་གི་ གྱོང་རྒུད་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་
འབྲས་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ 3.3 གུ་ གནས་ཡོད་པའི་ ཚོད་རྩིས་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ དུས་འབྲིང་ལུ་ བཟང་
འཐུང་ རང་གོ་རང་འདངོས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ གཞི་སྒྱུར་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ ཉེར་མཁོའི་ཐོན་
སྐྱེད་ སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་
དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༣ དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༣ རེའི་ ཡར་འཕར་
འཐོན་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་དེའི་ ཡར་འཕར་དེ་ ཆར་ཆུ་དང་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནས་
སངས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་ཚུ་ལུ་ བརྟེན་དགོཔ་ཨིན།  

བཟ་ོགྲྭ་ལས་སྡེ། 

བཟོ་གྲྭ་ལས་སྡེ་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྱིས་ ཚབས་ཆེན་སྦེ་ར་ གནོད་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་
ལུ་ ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༢ འབད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 13.1 གིས་ ཉམས་ཡོདཔ་
ཨིན། གལ་སྲིད་ ནད་ཡམས་ཀྱིས་ གནོད་རྐྱེན་མེད་པར་གནས་ཡོད་མི་ གློག་མེ་ལས་སྡེ་ལུ་ མ་བརྟེན་པ་
ཅིན་ བཟོ་གྲྭ་ལས་སྡེ་ལུ་ གནོད་རྐྱེན་དེ་ དེ་བ་ལྷག་སྟེ་བྱུང་ཡོདཔ་འོང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ མང་སྡེ་ཆུ་
གློག་མེ་ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གློག་མེ་ཕྱིར་ཚོང་ ཡར་དག་སོང་ཡོདཔ་ལས་ གློག་མེ་ ཕྱིར་ཚོང་གི་འབབ་
ཁུངས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༧.༣ གུ་ རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ཡར་སེང་ཐོན་མི་དེ་གིས་ བཟོ་གྲྭའི་ལས་སྡེ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ རྒྱ་
ཆེཝ་སྦེ་ར་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁྲམ་རིས་ ༡.༣: གློག་མེ་བཏནོ་ཚད་དང་ འབབ་ཁུངས།  
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སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ བཟ་ོགྲྭ་ལས་སྡེ་ནང་ ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༤.༩ དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལུ་ བརྒྱ་
ཆ་ ༤.༡ རེ་གུ་ གནས་ནི་ཨིན་པའི་ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་མང་སུ་བཏང་མི་
དང་ ལས་མི་མ་ལང་བའི་དཀའ་ངལ་ ཉུང་སུ་ཐལཝ་ལས་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ འབད་ཚུགས་
མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དུས་འབྲིང་ལུ་ བཟོ་གྲྭའི་ཐནོ་འབྲས་ལུ་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་གསརཔ་ཚུ་ལས་ གློག་
མེ་བཏོན་ཚད་ ཡར་སེང་འགྱི་ནི་ཨིནམ་ལས་ གློག་མེ་ཕྱིར་ཚོང་ལུ་ ཡར་སེང་མཐོ་དགས་ཐནོ་ཏེ་ ཁེ་ཕན་
འབྱུང་ནི་ཨིན། 

ཞབས་ཏགོ་ལས་སྡེ། 

གཙོ་བོ་ར་ བལ་བཤལ་དང་ དངུལ་རྩིས་ དེ་ལས་ གཞུང་གི་ལས་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་མི་ ཞབས་ཏོག་ལས་
སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༩ ཀླད་ཀོར་འོག་རྒྱུ་གནས་
ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཧེ་མའི་ལོ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡར་འཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༢ ཐནོ་ཡོདཔ་ཨིན། བལ་བཤལ་
པའི་གྱངས་ཁ་ ཚབས་ཆེན་སྦེ་ར་ བབས་སོང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཟའ་ཁང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་སོགས་དང་སྦྲགས་
པའི་ ནང་གསེས་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ གྲུབ་འབྲས་ལུ་ ཐ་ོསོམ་སྦེ་ར་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ས་མཚམས་
ཁ་ལུ་ བཀྲམ་གྱི་རྒྱུན་ལམ་ལུ་ ཐོགས་ཆག་བྱུང་མི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེའི་ གྲུབ་འབྲས་ ལེགས་ཤོམ་
མ་ཐོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྦུང་ཚོང་དང་ བསིལ་ཚོང་ དངུལ་རྩིས་དང་ ཉེན་བཅོལ་ དེ་ལས་ ས་གཞིས་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནོད་ཉེན་བྱུང་ཡི། 

ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ ཡར་འཕར་གྱི་ཚོད་རྩིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༡ སྦེ་ བཀོད་མི་དེ་ 
རྒྱལ་སྤྱི་འགྲུལ་བཀག་གིས་ གནོད་ཉེན་བྱུང་ཡོད་རུང་ ནང་གསེས་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་ ལེགས་སྒྱུར་
ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པ་ལས་ བལ་བཤལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ར་ འགྲོས་ཀྱིས་
འབད་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་མི་དང་ འགྲུལ་བཀག་གུ་ཡངས་བཏང་མི་ལས་བརྟེན་ ཉེར་སོྤྱད་ཀྱི་མཁོ་འདོད་
ཚུ་ ཡར་སེང་འཐནོ་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེའི་ ཐོན་འབྲས་ ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ལུ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༥ དང་ གུ་ གནས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།    
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ཐིག་ཁྲམ་ ༡.༢: ལས་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས། 

བརྒྱ་ཆའྩི་འགྱུར་བ་ (%) 2020 2021 2022 2023 2024 
ངོ་མ། ཚོད་རྩིས། བརྡ་སནོ། 

སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་ ནགས་ཚལ། 4.6  3.3  2.3  3.3  3.3  
ལོ་ཐོག། 5.1  4.1  4.3  4.5  4.3  
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད། 4.6  2.0  2.0  4.2  4.4  
ནགས་ཚལ་དང་ཤིང་བཏོན། 3.3  3.9  (2.4) (1.4) (2.0) 

བཟ་ོགྲྭ་ (13.1) 4.9  4.1  2.6  11.9  
ས་གཏེར་དང་རྡོ་གཏེར་ (81.8) 15.5  (0.4) (1.5) (2.1) 
བཟོ་བཏོན་ (20.8) 3.3  4.1  3.3  3.2  
གློག་མེ་དང་འཐུང་ཆུ་ 25.2  (3.8) (4.5) 9.2  33.7  
བཟོ་བསཀྲུན་ (20.6) 20.7  17.1  (5.2) (11.4) 

ཞབས་ཏགོ་ (6.9) 3.1  5.0  4.5  6.1  
སྦུང་ཚོང་དང་བསིལ་ཚོང་ (7.0) 3.0  7.3  6.8  6.3  
བཟའ་ཁང་ (73.5) 11.0  34.0  41.0  82.2  
སྐྱེལ་འདྲེན་ མཛོད་གཉེར་དང་ བརྒྱུའ་བྲེལ་ (14.7) 5.0  6.8  4.5  6.2  
མ་དངུལ་དང་ ཉེན་བཅོལ་ གཞིས་ཁྱིམ་ (8.9) 3.4  4.5  4.6  4.5  
མི་སྡེ་དང་ སྒེར་དོན་ཞབས་ཏོག་ (གཞུང་) 15.5  1.2  0.8  0.7  1.1  
སྒེར་སྡེའི་མི་སྡེ་ ངལ་སངས་ཞབས་ཏོག་ (39.5) 2.0  5.4  6.8  4.1  

ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ལས་དཔྱ་བགོ་      
སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་ ནགས་ཚལ། 19.2 19.9 19.9 20.4 19.7 
ལོ་ཐོག། 10.9 11.4 11.5 11.9 11.6 
སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད། 5.8 6.0 5.9 6.2 6.1 
ནགས་ཚལ་དང་ཤིང་བཏོན། 2.6 2.6 2.4 2.3 2.0 

བཟ་ོགྲྭ་ 34.4 33.5 33.5 32.2 34.0 
ས་གཏེར་དང་རྡོ་གཏེར་ 1.2 1.3 1.3 1.2 1.1 
བཟོ་བཏོན། 5.9 6.0 5.9 5.9 5.5 
གློག་མེ་དང་འཐུང་ཆུ་ 17.8 15.1 14.4 14.3 18.8 
བཟོ་བསྐྲུན། 9.5 11.0 12.0 10.8 8.6 
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ཞབས་ཏགོ་ 43.7 44.1 43.9 44.5 43.4 
སྦུང་ཚོང་དང་བསིལ་ཚོང་ 10.5 10.7 11.1 11.6 11.3 
བཟའ་ཁང་ 0.8 0.9 1.2 1.7 2.8 
སྐྱེལ་འདྲེན་ མཛོད་གཉེར་དང་ བརྒྱུའ་བྲེལ་ 8.7 8.8 8.8 8.7 8.2 
མ་དངུལ་དང་ ཉེན་བཅོལ་ གཞིས་ཁྱིམ་ 7.7 7.9 7.9 8.0 7.6 
མི་སྡེ་དང་ སྒེར་དོན་ཞབས་ཏོག་ (གཞུང་) 15.6 15.4 14.7 14.3 13.1 
སྒེར་སྡེའི་མི་སྡེ་ ངལ་སངས་ཞབས་ཏོག་ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསམོས་ (10.1) 3.7  4.5  3.9  7.9  

 1.3.2 ངོ་རྐྱང་འབབ་ཁུངས། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ལོ་ངོ་ཧྲིལ་པོར་ དཔལ་འབརོ་ཉམས་པའི་གནས་སངས་ནང་ ལྷུང་ཡོདཔ་དེ་ལས་ 
འཚོ་བའི་གནས་ཚད་དང་ ལོངས་སོྤྱད་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་བདེ་ཉམས་ཀྱི་ གནས་ཚད་ཀྱི་བརྡ་
སོན་ ངོ་རྐྱང་གི་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་དེ་ མ་ལེགསཔ་ཐལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལུ་ ཡུ་
ཨེས་ཌོ་ལར་  3,418.826 འབད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ 3,129.864 
གནས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཁ་ལས་ཚུར་ དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་སངས་ལུ་ འགྲོས་ཀྱིས་བཏང་སྟེ་ ལེགས་སྒྱུར་
ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ 3,392.373 གུ་ གནས་ཡོད་པའི་ཚོད་རྩིས་
ཨིན། ཨིན་རུང་ དུས་ཐུང་ལུ་ ངོ་རྐྱང་ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ལུ་ བསྐྱར་གསོ་ཧྲིལ་བུ་ འབྱུང་ནི་དེ་ ལཱ་ཁག་
འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག། འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ 
༥.༥ མར་ཉམས་ནིའི་ བརྡ་སོན་ཐོག་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༨ ཡར་སེང་ཐནོ་ཏེ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་
ལར་ 3,165.942 གུ་ གནས་ནིའི་རེ་བ་ཡོད།.  

1.3.3 གོང་ཚད་ཡར་འཕར། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དེ་ གཙ་ོབོ་ར་ བཀྲམ་སྤེལ་ཁོངས་ཀྱི་ ཐོགས་ཆག་དང་ རེ་
འདུན་ལས་ལྷག་པའི་ མཁོ་འདདོ་ དེ་ལས་ བཟའ་ཆས་དང་ བཟའ་ཆས་མིན་པའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ གོང་ཚད་
ཡར་སེང་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཐནོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་དེ་ནང་ སྤྱིར་བཏང་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ལས་ བཟའ་ཆས་ཀྱི་
གོང་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དེ་ཅིག་དང་ བཟའ་ཆས་མིན་པའི་གོང་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དེ་ཅིག་གི་ རྩིས་ཨིན་
པས། ལེ་དེའི་ འགོ་ཐོག་ཟླ་ངོ་དྲུག་ནང་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དེ་ སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བའི་ ཚད་གཞི་ཁར་ 
འཛེགས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་ ༩.༥ གུ་ ལོྷད་ནུག། གོང་ཚད་ཡར་འཕར་གྱི་ 
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ཨེབ་ཤུགས་དང་ ནང་འདྲེན་འབད་མི་ བཟའ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་དེ་ ཡར་སེང་ཅན་འབད་ར་ གནས་ཡོདཔ་
ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་གི་ སྤྱིར་བཏང་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༤ གུ་གནས་ཡོདཔ་དང་ དེ་
ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༦ གནས་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༧ གྱིས་མཐོཝ་ཨིན། 

ཁྲམ་རིས་ ༡.༤: གོང་ཚད་ཡར་འཕར་གྱི་ ཟླ་རིམ་གོང་ཚད་བརྡ་སནོ། 

 

 

 

 

 

 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ལུ་ ཉེར་སོྤྱད་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་ གོང་ཚད་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༦ 
གིས་ ཡར་སེང་སོང་ནུག། དེ་ཡང་ གཙ་ོབོ་ར་ ར་ཤི་ཡ་དང་ ཡུ་ཀེ་རེན་གྱི་ དམག་འཁྲུག་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་ལུ་ ཐོགས་ཆག་བྱུངམ་ལས་ ས་སྣུམ་གྱི་གོང་ཚད་ ཡར་སེང་ (བརྒྱ་
ཆ་ 57.6) ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། ས་སྣུམ་གྱི་གོང་ཚད་ དུས་ནམ་ཡང་མ་ཐོན་པའི་ གནས་ཚད་ཁར་འཛེགས་
མི་དེ་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་ཅན་གྱི་བྱེམ་ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཚོང་འབྲེལ་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་གནོད་པ་བྱུང་སྟེ་ རྒྱ་
ཁྱབ་དཔལ་འབརོ་ལུ་ ཐ་ོཕོག་ཡོདཔ་ཨིན། བཟའ་ཆས་མིན་པའི་ཅ་ཆས་དེ་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་གྱི་ གནད་
དོན་གཙ་ོབ་ོཅིག་སྦེ་ གནས་ད་ོཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་ཡར་འཕར་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༤ གི་རྩིས་ཨིན་
པས། དེའི་ལྷག་ལུས་དེ་ བཟའ་འཐུང་གི་ཅ་ཆས་ལས་ཐོན་ནུག། སྤྱིར་བཏང་བཟའ་ཆས་མིན་པའི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་
གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ འབད་ས་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་མཐོ་ཤོས་སྦེ་ བརྒྱ་
ཆ་ ༡༢.༡༦ གུ་གནས་ནུག།  
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ཁྲམ་རིས་ ༡.༥: གོང་ཚད་ཡར་འཕར་གྱི་ ལ་ོརིམ་གོང་ཚད་བརྡ་སནོ། 

 

 

 

 

 

 

དེ་ཁ་ལུ་ གོང་ཚད་བརྡ་སོན་དེ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་ 54 དེ་ཅིག་ ནང་འདྲེན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཨིན། དུས་འབྲིང་ལུ་ 
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཐོན་པའི་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དེ་གིས་ བཟའ་ཆས་ཀྱི་ གོང་ཚད་ཚུ་ ཡར་སེང་ཅན་
སྦེ་ར་ གནས་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡོད། དེ་ཐད་ དངུལ་ཁང་ལྟེ་བ་གིས་ དུ་ཐོག་གི་ དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ 
རིམ་བཀོད་འབད་མི་དེ་གིས་ ནང་འཁོད་མཁོ་འདོད་ལུ་ ཕན་ཐགོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་གྱི་ 
ཨེབ་ཤུགས་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ནང་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།  

གལ་སྲིད་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ ཐོགས་ཆག་ཚུ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ བཟའ་ཆས་དང་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ལུ་ 
འགྱུར་ལོག་མ་འཐནོ་པ་ཅིན་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དེ་ ནད་ཡམས་མ་ཐོན་པའི་ སྔ་གོང་གི་ གནས་ཚད་ཁར་
ལོྷད་འོང་། དེ་བཟུམ་མའི་ གཞི་རྟེན་གནས་སངས་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་ ལོ་བསར་གོང་ཚད་ཡར་
འཕར་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༢ གུ་ འབབ་ནི་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ནང་ ནད་ཡམས་མ་ཐོན་པའི་སྔ་གོང་གནས་
ཚད་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༥ གུ་གནས་ནིའི་ སྔོན་དཔག་འབད་དེ་ཡོད། 

1.3.4 ལཱ་གཡགོ། 

ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་སྡེ་དཔལ་འབོར་གྱི་ སོབས་ཤུགས་པའི་གནད་དནོ་དང་ སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་
ཆག་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་ཁ་སྐོང་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ཚབས་ཆེན་གྱི་ཉམས་ཆག་བྱུང་བའི་
ཤུལ་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་ ནམ་རྒྱུན་ལས་མཐོ་ཤོས་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ (མི་ངོམ་ 
16,660) གུ་འཛེགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དཔལ་འབརོ་བསྐྱར་གསོ་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ལག་རལ་གོང་འཕེལ་
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འཆར་གཞི་དང་ཁེ་ལཱ་གི་སོང་བརྡར་ འབྲུག་བཟ་ོབསྐྲུན་ལས་འགུལ་ དེ་ལས་ ན་གཞོན་གྱི་གྲལ་གཏགོས་དང་
འཚོ་རྟེན་ལས་རིམ་ཚུ་དང་འད་བའི་ ལག་རལ་ལས་རིམ་ མ་འདཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནས་སངས་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཐནོ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ ལཱ་གཡོག་མེད་
པའི་ཚད་གཞི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༨ (མི་ངོམ་ 16,254) གུ་གནས་ནུག།   

ཁྲམ་རིས་ 1.6: ལཱ་གཡགོ་གི་གནས་སངས།  

 

 

 

 

 

 

 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ཚད་གཞི་ ལེགས་སྒྱུར་ཐནོ་མི་དེ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་དང་ཕྱདཔ་
ད་ དཔལ་འབོར་གྱི་ སྤྱིར་བཏང་གནས་སངས་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ལས་སྡེ་དང་
འབྲེལ་བའི་ ལཱ་གཡོག་གི་ཐད་ལུ་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་ཁ་གྲངས་མཐོ་ཤོས་ (བརྒྱ་ཆ་ 
49)དང་ དེའི་འོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ (བརྒྱ་ཆ་ 37) དེ་ལས་ དམའ་ཤོས་ར་ བཟོ་གྲྭ་ལས་སྡེ་
ནང་ (བརྒྱ་ཆ་ 14) ཨིན་པས། ཕོག་ཚོད་ཅན་གྱི་གཞི་རྟེན་ལར་དུ་ ལས་མི་མཁོ་སོད་དང་ མཁོ་འདོད་
གཉིས་ཆ་ར་ དུས་འབྲིང་ལུ་ འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ཚད་གཞི་དེ་ཡང་ 
ཤུལ་མའི་ལོ་ངོ་ནང་ འབབ་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལཱ་གཡོག་གི་གནས་སངས་བསྐྱར་གསོའི་ 
མགྱོགས་ཤུགས་དེ་ རེ་འདུན་ལས་དམའ་སུ་ཐནོ་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཨིནམ་ལས་ ནད་ཡམས་མ་ཐོན་པའི་ སྔ་གོང་
གི་གནས་ཚད་ཁར་ལོྷད་པ་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་གསུམ་དེ་ཅིག་ འགོར་ནི་ཨིན་པས།    
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1.༤ ཕྱིའི་ལས་སྡེ། 

ཕྱིའི་ལས་སྡེའི་ཐད་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའི་ལྷག་ཆད་དེ་ གཙོ་བ་ོར་ གློག་མེ་
ཕྱིར་ཚོང་མཐོ་སུ་དང་ ཚོང་ཟོག་ནང་འདྲེན་ཚུ་ དམའ་སུ་འབདཝ་ལས་ བབས་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ 
ནང་ལུ་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ལས་ གློག་མེ་ཕྱིར་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ གློག་མེ་ཕྱིར་ཚོང་ལུ་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༢༢.༤ གི་ ཡར་སེང་ཐནོ་ཡོད་མི་དེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་གི་ གློག་མེ་ཕྱིར་ཚོང་བསོམས་ལས་ 
ཕྱེད་ཀ་དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ཨིན་པས། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཧེ་མའི་ལོ་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 22,726.374 (ནང་འཁོད་ཐནོ་སྟྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 13) འབད་ས་ལས་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 12,429.515 (ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 
7.1) ལེགས་སྒྱུར་ཐནོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁྲམ་རིས་ 1.7: སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ དང་ ༢༠༢༡ གི་ ཕྱིར་ཚངོ་ག་བསྡུར།  
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ཁྲམ་རིས་ ༡.༨: སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ དང་ ༢༠༢༡ གི་ ནང་འདྲེན་ག་བསྡུར།   

 

ཧེ་མའི་ལོ་ནང་ ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་དེ་ ཉམས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་མ་ཐོན་པའི་ སྔ་གོང་གི་ཚད་གཞི་ལས་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་གསོ་བྱུང་ཡི། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ དང་
ཕྱདཔ་ད་ ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་གཉིས་ཆ་ར་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༨.༩ དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥.༨ 
རེའི་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག། དེ་ཡང་ གནས་གོང་དང་འབྲེལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱིར་ཚོང་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
58,250.665 དང་ ནང་འདྲེན་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 90,323.505 གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱ་གར་དང་
གཅིག་ཁར་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཐད་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་གཉིས་ཆ་ར་ རྒྱ་ཆེ་བའི་མཁོ་
འདོད་དང་ ཐོན་འབྲས་ཅན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ལག་ལེན་ལོག་སྟེ་འཐབ་ཚུགསཔ་ལས་ཡར་སེང་ཐནོ་ནུག། སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ནང་ལུ་ ཚོང་ཟོག་ཕྱིར་ཚོང་དེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༥.༢ གིས་ ཡར་སེང་སོང་ཡོད་རུང་ གློག་མེ་ཕྱིར་
ཚོང་དེ་ ཉུང་སུ་གཅིག་སྦེ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ རྒྱ་གར་ལས་ ཚོང་ཟོག་
ནང་འདྲེན་དེ་ བསྐྱར་གསོ་བྱུང་སྟེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༩.༢ ཡར་སེང་ཐོན་ཡོད་མི་དེ་ མི་མང་གི་མ་ར་གཞི་བཙུགས་
ལས་འགུལ་དང་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
པས།  
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ཁྲམ་རིས་ 1.9: ཕྱིར་ཚངོ་ (གློག་མེ་དང་གློག་མེ་མིན་པའི་རིགས།)  

 

 

 

 

 

དུས་འབྲིང་ལུ་ མཁོ་འདདོ་ཡར་སེང་དང་ ནང་འཁོད་ལས་སྣ་ཚུ་ བསྐྱར་ལོག་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ ཚོང་འབྲེལ་དེ་ ཡར་སེང་ཅན་སྦེ་ར་ གནས་པའི་རྩིས་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཕྱིར་ཚང་དང་ནང་འདྲེན་དེ་ 
ནད་ཡམས་མ་ཐོན་པའི་ སྔ་གོང་ (2019) གི་གནས་ཚད་དང་ཕྱདཔ་ད་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༡.༢ 
དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༧.༦ དེ་གུ་ གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། ཨིན་རུང་ ནད་འབུབ་ཀྱི་ཐོན་རིམ་ ཡང་བསྐྱར་
འཐོན་སྲིད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སངས་ མ་ལེགས་པ་འགྱོ་སྲིད་ནི་དང་ འཛམ་གླིང་ནང་སྲིད་
འབྲེལ་གྱི་ འཁྲུག་རོད་ཚུ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནས་སངས་ལུ་ གནོད་པ་འབྱུང་སྲིད་ནི་དེ་གིས་ སྔོན་དཔག་
ཚུ་ཡང་ དམའ་སུ་སྦེ་བཞག་ཡོད།  

ཁྲམ་རིས་ ༡.༡༠: ཕྱི་ནང་སདོ་ལེན།  

 

 

 

 

 

15,085 28,259 24,823 25,817 38,611 46,04231,250 20,732 33,428 34,975
36,578 38,198

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

དངུ
ལ་

ཀྲམ
་ས

ཡ།

གོག་མ།ེ གོག་མ་ེམྩིན་པ།

(12.4)

(23.6)

(14.7)
(10.3)

(30)

(20)

(10)

0

(100,000)

(50,000)

0

50,000
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

ནང
་འ

ཁོད
་ཐོ

ན་
སེད

་ཀ
ྩི་བ

རྒྱ་
ཆ།

དངུ
ལ་

ཀྲམ
་ས

་ཡ
།

གསར་སྒྲུབཤ་རྩིས་ཁ། དངུལ་འབལེ་རྩིས་ཁ། ཚོང་འབལེ་ལྷག་ཆད། རྒྱན་སངོ་རྩིས་ཁ་ལྷག་ཆད།



31 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པ་ཚུན་ ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ དར་ལ་གློག་
མེ་འཕྲུལ་ཁང་ སྒོ་བསམས་བཞག་མི་གིས་ གནོད་པ་དུམ་གྲ་བྱུང་མི་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གློག་མེ་ཕྱིར་ཚོང་བབས་
སོང་མི་དང་ མི་མང་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་ནང་འདྲེན་མཐ་ོསུ་འབད་མི་ དེ་ལས་ ནུས་
ཤུགས་ཀྱི་གོང་ཚད་ ཡར་སེང་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་  རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ནང་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་རྩིས་ཆད་ མ་
ལེགས་ཐལ་ཏེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའི་ལྷག་ཆད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ སོམ་སུ་ཐལ་ནི་ཨིན་པའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད།  

ཨིན་རུང་ དུས་འབྲིང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའི་ལྷག་ཆད་དེ་ འབྲིང་ཙམ་ཅིག་གུ་གནས་ནི་དང་ གློག་མེ་ལས་
འགུལ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འབདཝ་ད་ གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་འདྲེན་ཚུ་བབས་ཏེ་ གློག་མེ་ཕྱིར་ཚོང་ 
ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྱད་པར་དེ་ཡང་ འབབ་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཨིན། འདི་གིས་འབད་ དུས་འབྲིང་ལུ་ 
སྤྱིར་བཏང་ཕྱི་ནང་སོད་ལེན་དེ་ འསོ་འབབ་ལན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གནས་ནིའི་རེ་བ་ཡོད།  

1.༥ ཟུར་གསགོ་གི་གནས་སངས། 
རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའི་ལྷག་ཆད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ སོམ་སུ་འཐནོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ 2021-2022 ནང་ལུ་ 
བདོག་གཏད་ཟུར་གསོག་ཡོངས་བསོམས་ ཉུང་སུ་ཐལ་ཏེ་ འདས་པའི་རྩིས་ལོ་ནང་ལུ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 
1,559.2༥༠  འབད་ས་ལས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 1,328.024 གུ་གནས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད། ཟུར་
གསོག་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བརྗེ་སོར་འབད་བཏུབ་པའི་ཕྱི་དངུལ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 1,157.408 
དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ས་ཡ་ 13,076.040 (ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 170.616) འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
ཟུར་གསོག་ཡོངས་བསོམས་དེ་གིས་ ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཟུར་གསོག་གི་ལང་
ཚད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན།  

ཁྲམ་རིས་ 1.11: ཟུར་གསགོ་བསམོས།  

 

 

 1,270 1,157 1,102 999 

290 171 196 262 

28 
22 

17 16 

0

10

20

30

0
500

1,000
1,500
2,000

2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

ཉེར
་མ

ཁའོ
ྩི་ན

ང་
འད

ནེ་
ཟླཝ

་ན
ང་

།

ཡུ་
ཨསེ

་ཌ
་ོལ

ར་
ས་

ཡ།

བར་ེསརོ་རུང་བའྩི་ཕྩི་དངུལ་ཟུར་གསགོ། རུ་པྩི་ཟུར་གསགོ ཟུར་གསགོ་གྩི་ཁྱབ་ཚད།



32 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

1.༦ དངུལ་རྩིས་དང་བུ་ལནོ། 

ནད་ཡམས་འདི་ཐོན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གིས་ དཔལ་འབརོ་ལུ་ གནོད་ཉེན་མར་ཕབ་
ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན། འོས་འབབ་ལན་པའི་ དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་དང་ སྒྲིགས་གཞི་གཞན་
ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེའི་བརྟན་གཞི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་
རྩིས་དང་བུ་ལོན་ཚུ་ འོས་འབབ་ལན་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ར་གནས་ཏེ་ཡོད། རྒྱ་ཁྱབ་ཏི་རུ་གི་སྒོ་ལས་ ཚད་འཇལ་འབད་
མི་ ཏི་རུ་བཀྲམ་སྤེལ་དེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ནང་ལུ་ ཏི་རུ་བཀྲམ་སྤེལ་བསོམས་ལས་ ཆ་ཤས་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༣.༤ འབད་མི་ ཚོང་འབྲེལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་འཆང་མི་ བཙུགས་བཞག་བསོམས་ལུ་ ཡར་འཕར་རྒྱ་ཆེཝ་
སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༤.༤ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 180,315.985) 
ཡར་སེང་ཐནོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཧེ་མའི་ལོ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡར་འཕར་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ 1༧.༢ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
144,892.358)གི་རྩིས་ ཡར་སེང་ཐོན་ནུག།   

བདོག་གཏད་ཀྱི་ཐད་ལུ་ རྒྱ་ཁྱབ་ཏི་རུའི་ཡར་འཕར་ལུ་ གཙ་ོབོ་ར་ ཕྱིའི་བདོག་གཏད་ངེས་ཏིག་གི་ གྲུབ་
འབྲས་ཀྱིས་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ལོ་ 2020-21 ནང་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་བཏུབ་པའི་ཕྱི་དངུལ་དང་ རྒྱ་
གར་གྱི་རུ་པི་ནང་འབརོ་ ཡར་སེང་ཐནོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱིའི་བདགོ་གཏད་ངེས་ཏིག་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ 17.2 ཀྱི་
ཡར་འཕར་ཐོན་ནུག། ཨིན་རུང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ ཕྱིའི་བདོག་གཏད་ངེས་ཏིག་གི་ ཡར་འཕར་
གྱི་མགྱོགས་ཚད་དེ་ ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ དུམ་གྲ་ཉམས་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ དངུལ་བརྗེ་སོར་ཚབ་
སོད་དང་ ཕྱི་དངུལ་ཐོག་གི་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ལས་ འབབ་ཁུངས་ཚུ་ བབས་སོང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།  

དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་དང་ དཔལ་འབརོ་ནང་ལུ་ ཐོགས་ཆག་མེད་པར་ ལང་ཚད་ཡོད་པའི་ དངུལ་གྱི་
འབོར་འབབ་ ངེས་བརྟན་་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ འཕ་ོརྒྱུན་མཐུད་ནི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཏི་རུ་བཀྲམ་སྤེལ་དེ་ དུས་འབྲིང་ལུ་ དཔྱ་སྙོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥.༣ རེ  ཡར་འཕར་འཐོན་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  

    ཐིག་ཁྲམ་ ༡.༣: དངུལ་འབྲེལ་སྤྱིར་བསམོས། 

 
ཁ་གསལ། 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

 ལོ་རེ་རེའི་འགྱུར་ཁྱད། ངོ་མ་ ཚདོ་རྩིས་ བརྡ་སནོ། 

 རྒྱ་ཁྱབ་ཏི་རུ་ (M2) 24.4  14.9  11.8  15.8  18.2  

 ཕྱིའི་བདོག་གཏད་ངེས་ཏིག།  17.2  5.3  8.6  15.0  1.8  
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 ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ 17.0  15.1  12.6  10.9  19.2  

 སྒེར་སྡེ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་ 6.9  12.8  15.8  12.5  23.2  

 ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེས་་ལས་ %      

 
རྒྱ་ཁྱབ་ཏི་རུ་ (M2) 102.4  110.1  114.8  121.2  127.7  

 ཕྱིའི་བདོག་གཏད་ངེས་ཏིག་ 56.0  55.2  55.8  58.5  53.1  

 ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ 81.1  87.4  91.7  92.8  98.6  

 སྒེར་སྡེ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་ 71.7  75.7  81.7  83.8  92.1  

  ཏི་རུའི་བསྒྱར་རྩིས་(M2/M0) 2.9  3.0  3.0  3.0  3.0  
 

   
སྒེར་སྡེའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དེ་ ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་ནང་ འར་ཡཕར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༨ འབད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་དེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༤ གུ་གནས་ཡོད་མི་དེ་ མཁོ་འདདོ་ ཚད་གཅིག་ལས་
རྒལ་ཏེ་མེདཔ་ལས་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ འཛིན་སྐྱོང་ གོ་རིམ་ 
༢ པའི་ནང་ འཕོ་འགྱུར་འབད་མི་དང་ དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དནོ་ཚུ་ བསྐྱར་ལོག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
པའི་རེ་བ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་འབྲིང་ལུ་ སྒེར་སྡེའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ ཡར་སེང་འགྱོ་ནིའི་རེ་བ་ཡོད། 
 

གནས་སྐབས་ཀྱི་ སྐྱིན་ཚབ་བཏབ་ནིའི་དུས་ཚོད་ ཕར་འཕུལ་དང་ སྐྱེད་དགོངས་ཡངས་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ 
གྲོས་ཆོད་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་དང་སྦྲགས་པའི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ སྒྲིག་གཞི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ 
ཐབས་ལམ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ སྤྱིར་བཏང་ དངུལ་སྒྱུར་བདོག་གཏད་ཀྱི་ སྤུས་ 
ཚད་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་ཐོན་ཡོད། དེ་ཡང་ ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་བུ་ལོན་གྱི་ཐད་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ 
ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༦,༥༩༤.༨༩ འབད་ས་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  
༢༤,༢༤༣.༤༠༦ གུ་བབས་ནུག། ལས་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ ལོག་ཐབོ་མ་ཚུགས་པའི་བུ་ལོན་དེ་ 
མཐོ་ཤོས་ ཞབས་ཏོག་དང་ བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༩.༢ དང་ དེའི་འོག་ལས་ར་ བཟོ་བཏོན་ 
ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༩.༠༡ གུ་གནས་ཡོད་མི་དེ་ ནད་ཡམས་དེ་གིས་ གནོད་སྐྱོན་སོམ་ཤོས་ ལས་སྡེ་
འདི་གིཉས་ལུ་ ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། 
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དངུལ་འབྲེལ་གནས་སྟངས་ཚུ་ གུ་ཡངས་བཏངམ་ལས་ དངུལ་སྒྱུར་བདོག་གཏད་ཀྱི་ གནས་སྟངས་དེ་ 
འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ར་ གནས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ 
དངུལ་སྒྱུར་བདོག་གཏད་ལྷག་འཐེབ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༩,༨༨༥.༧༠༤ གུ་གནས་ནུག། ང་བཅས་ཀྱིས་ 
ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་སྒྱུར་བདོག་
གཏད་ཀྱི་འབོར་འབབ་དེ་ ཐོགས་ཆག་མེདཔ་སྦེ་ བཞག་ནི་དང་ སོད་ནི་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁེ་ཕན་ བྱུང་སྟེ་
ཡོད། 
 
1.༧ ཉེན་ཁ་དང་ད་ོའགྲན་ཚུ། 

ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་པའི་ འཕ་ོམཐུད་ཅན་གྱི་གནས་སངས་དང་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་འཁྲུག་རོད་ དེ་ལས་ ས་
སྣུམ་གྱི་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དང་ ཅ་དངོས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཁོ་འདདོ་ཉམས་ནི་དང་ 
བཟོ་བཏོན་གྱི་ད་ོའགྲན་ལུ་ གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ དེ་ལས་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ གོ་སྐབས་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནོད་
པ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།  

བཀྲམ་སྤེལ་ལུ་ཐོགས་ཆག་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ལུ་གནདོ་པ་ཚུ་གིས་ ཡར་འཕར་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོདཔ་ལས་ 
གོང་ཚད་ཡར་འཕར་མཐོ་དགས་དང་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཨེབ་ཤུགས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའི་ རྩིས་ཆད་
དེ་ སོམ་སུ་འཐོན་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡོད། རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁའི་རྩིས་ཆད་ལུ་ ཁྱད་པར་སམོ་སུ་ཆགས་མི་དེ་གིས་ 
དཔལ་འབརོ་ནང་གི་ སྤྱིར་བཏང་ཟུར་གསོག་ལུ་ གནདོ་རྐྱེན་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས།  

དེ་ཁ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་དཔལ་འབོར་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་དང་རུ་པི་གཉིས་ཀྱི་གནས་གོང་ འད་མཉམ་སྦེ་བརྩི་
སོྲལ་ཡོད་པའི་སྒོ་ལས་ ནང་འདྲེན་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གཞི་བརྟེནམ་ལས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་དང་གཅིག་ཁར་ 
རྒྱ་གར་རུ་པི་བརྗེ་སོར་གྱི་གནས་གོང་ ཉམས་པའི་སྐབས་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ ནང་འདྲེན་ཚུ་གི་ གོང་ཚད་ཡར་སེང་
འཐོན་ནི་དང་ བརྗེ་སོར་འབད་བཏུབ་པའི་ ཕྱི་དངུལ་ཐོག་གི་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་གནས་གོང་ཡང་ ཡར་སེང་
འགྱོ་འོང་། ང་བཅས་རའི་ ནང་འདྲེན་དེ་ གོང་ཚད་བརྡ་སོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ གནས་གོང་གི་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༤.༩ 
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གུ་གནས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ ནང་འདྲེན་གྱི་གོང་ཚད་དེ་ དོ་རུང་ཡང་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ གོང་ཚད་
ཡར་འཕར་ལུ་ ཧེང་སྐལ་ར་གནདོ་པ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན།  

བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ཡང་ དུས་ཐུང་དང་དུས་འབྲིང་ལུ་ བཟ་ོབསྐྲུན་གྱི་ ཅ་ཆས་ཚུ་གི་གོང་ཚད་ ཡར་
སེང་འཐནོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་གི་མགྱོགས་འགྲོས་ ཉམས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཁ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སངས་ལུ་ 
ད་ོརུང་ཡང་ ཉམས་ཆག་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཕྱིར་ཚངོ་དང་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ལུ་ ཐགོས་ཆག་འབྱུང་སྟེ་ ཉེན་
ཁ་མང་སུ་འཐནོ་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།  

ཉེན་ཁ་གཞན་ཡང་ འགྲུལ་བཀག་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རྒྱུན་ལམ་ལུ་ ཐོགས་འབྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལས་
འཛིན་དང་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་གིས་ འསོ་འབབ་ལན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ བཏོན་མ་ཚུགས་པར་ འོང་འབབ་ཉམས་ནི་
ཨིན་པའི་ ཉེན་ཁ་ཡོད། གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་དང་འབྲེལ་ མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡང་ ཡར་
སེང་འགྱོཝ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ དཔལ་འབོར་ནང་ལུ་ རྩིས་ཆད་ཙུ་ ཡར་སེང་ཅན་སྦེ་ར་ འཐོན་ཏེ་
ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ གཞུང་ལུ་དངུལ་གྱི་བྱེམ་ཡང་ མང་སུ་སྦེ་ར་ ཕོག་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ འངོ་
འབབ་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཏེ་ ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལས་རྒལ་མེདཔ་ལས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ གནས་སངས་འདི་ དོ་འགྲན་
ཅན་གཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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ལེའུ་ ༢ པ། 
དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས།  
 
2.1 བཅུད་བསྡུས། 
 

ང་བཅས་རའི་ ཐནོ་ཁུངས་ ཚད་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མེད་མི་དང་བསྟུན་ གཞུང་གི་དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ 
འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཐོན་པའི་ ད་ོའགྲན་ཚུ་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ གདོང་ལན་
འབད་ཐབས་ལུ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ དཔལ་འབརོ་གྱི་ ཡར་འཕར་དེ་ཡང་ མེད་ཕྱོགས་ལུ་གནས་
ནི་ཨིན་པའི་ ཚོད་རྩིས་ཐོག་ དཔལ་འབརོ་བསྐྱར་གསོའི་མགྱོགས་ཤུགས་ ཡར་སེང་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གཏད་
བསྐྱེདཔ་ཨིན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་འདི་ དཔལ་འབརོ་བསྐྱར་གསོ་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་བསྡུ་སྒྲུབ་དེ་ ཡར་དག་གཏང་སྟེ་ རིམ་གྱིས་བཙན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ དེ་
ལས་ གཙོ་རིམ་མིན་པའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ཁུངས་ལན་བཟ་ོནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།  

དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ དངུལ་རྩིས་དང་ ཏི་རུའི་ སྒྲིགས་འཛིན་/སྲིད་བྱུས་ཚུ་
ལུ་ གཙོ་རིམ་བསྐྱེད་པའི་ གསར་བཏོད་མ་འདཝ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དུས་འབྲིང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་མཐོང་སྣང་དེ་ 
ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་པའི་ རེ་བ་ཡོད། འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཞུང་གིས་ དངུལ་རྩིས་དམིགས་གཏད་ཚུ་ ཡུན་
བརྟན་ཅན་གྱི་ཚད་གཞི་འགྲུབ་སྟེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་་བཟོ་ནི་ཨིན།  

རྩིས་ཆད་ཚུ་ ཡར་སེང་ཅན་སྦེ་ ཐོན་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཐོག་ལས་ འཆར་དངུལ་འདི་ནང་ གདོང་ལན་གྱི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་སྦྲགས་པའི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལས་འགུལ་དང་ ཐནོ་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ལས་སྣ་གཞན་ཚུ་གི་
དོན་ལས་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ནི་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དཔལ་འབརོ་བསྐྱར་གསོ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཀྱི་ཁེ་
ཕན་  འཐོ་ནནིང་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་གིས་ ལེགས་སྒྱུར་ཚུ་འཐོན་ནི་དང་ ཐནོ་སྐྱེད་ཅན་
གྱི་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་དཔལ་འབརོ་དང་ དངུལ་རྩིས་གནས་སངས་
ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན།  
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2.2 དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་བརྗོད་དནོ།   
 
གཞུང་གི་ དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ མི་མང་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ མི་མང་
བུ་ལོན་གྱི་ཡར་འཕར་དེ་ ཚབ་སོད་འབད་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ལས་ལྷག་སྟེ་ ལེན་ནི་མེདཔ་ ངེས་བརྟན་
་བཟོཝ་ཨིན། གཞུང་གིས་ ནམ་ཕུགས་ལུ་ བུ་ལོན་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ ཟད་འགྲོ་མ་བཏང་བར་ མ་ར་གཞི་
བཙུགས་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཁས་ལེན་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལས་ དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་
འདི་ ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབརོགྱི་གཞི་སྒྱུར་ ཡུན་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་དང་བསྟུན་
ནི་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་པའི་ འགན་འཁྲི་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཅིག་ཨིན།  

2.3 རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་གཏད།  

དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་ ཆ་འཇོག་འགྲུབ་ནི་དེ་ བུ་ལོན་གྱི་ཐ ཡུན་བརྟན་ ངེས་བརྟན་་བཟོ་ནི་དང་ ཐོན་འབྲས་
ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་རུང་ཚུ་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཐོག་ལས་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབརོ་གྱི་ དནོ་སྨིན་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་
ལུ་ དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སོན་འབད་ནི་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་འདི་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ དངུལ་རྩིས་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ 
དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ འགྲུབ་ནིའི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།:  

ཀ) འཆར་གཞི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ དངུལ་གྱི་རྩིས་ཆད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ འོག་རྒྱུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། 
ཁ) ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ ཡར་འཕར་དམའ་ཤོས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༥། 
ག) ཁྲལ་དང་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེ་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཆ་ཚད་ དམའ་ཤོས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢།  
ང) རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱིས་ ལངམ་སྦེ་བཞག་ནི།  
ཅ) གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ འོག་རྒྱུ་བཞག་

ནི།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ གཞུང་གིས་ 
གཤམ་འཁོད་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 
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2.4 དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབྲས།  

2.4.1 རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༠-༢༡ གི་ གྲུབ་འབྲས།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ གི་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་པའི་ ལོ་བསར་དངུལ་རྩིས་བརྗོད་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༢༠-༢༡ གི་ ཚོད་རྩིས་ཅན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 53,822.073 འབད་ས་ལས་ འགོ་ཐོག་
འཆར་དངུལ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 69,151.122 ཨིན་པས། འདི་གིས་འབད་ སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ཆད་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 15,329.049 མེད་ཕྱོགས་ལུ་དང་ རྩིས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 13,590.229 གུ་
གནས་ནུག། རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ འཆར་དངུལ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 85,381.423 དང་ ཐནོ་ཁུངས་དེ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 72,271.456 གུ་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ཆད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 13,109.967 མེད་ཕྱོགས་ལུ་དང་ རྩིས་ཆད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10,722.989 གུ་གནས་ཡོདཔ་
ཨིན།  
 

ཐིག་ཁྲམ་ 2.1: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༠-༢༡ གི་ དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབྲས།  

ཨང་
། 

ཁ་གསལ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། བརྒྱ་ཆའི་འགྱུར་བ། 

འགོ་ཐགོ་འཆར་
དུངལ། 

བསྐྱར་བཟའོི་
ཟཆར་དངུལ། 

གྲུལ་འབྲས་ངོ་མ། 

འགོ་ཐགོ་
དང་་
བསྐྱར་
བཟ་ོག་
བསྡུར། 

བསྐྱར་
བཟ་ོདང་
ངོ་མ་ག་
བསྡུར། 

འགོ་ཐགོ་
དང་ངོ་མ་
ག་བསྡུར། 

   
  

ཀ ཐནོ་ཁུངས། 53,822.07 72,271.46 59,696.11 34.3 -17 10.9   

1 
ནང་འཁོད་འོང་
འབབ། 

33,189.39 33,281.00 35,855.46 0.3 7.7 8   

2 
བྱུང་ཐོ་གཞན།(ངེས་
ཏིག) 

489.833 13,449.51 8,958.38 2646 -33.4 1729   

3 གནང་སྦྱིན།ཁ 20,142.85 25,540.95 14,882.29 26.8 -41.7 -26.1   
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ཁ 
ཟད་འགྲོ་ཡོངས་
བསོམས། 

69,151.12 85,381.42 71,091.81 23.5 -17 2.8   

1 རྒྱུན་སྐྱོང་། 32,900.00 44,490.63 43,515.78 35.2 -2.2 32.3   

 ནམ་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུན་
སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 32,900.00 32,788.98 31,889.86 -0.3 -2.7 -3.1   

 
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་
མགོན་སྐྱབ་སྐྱིད་
སྡུག། 

 11,701.65 11,625.92 0 -0.7 0   

2 གསར་སྒྲུབ། 36,251.12 40,890.79 27,576.03 12.8 -32.6 -23.9   

3 
སྔ་གཡར/བཀག་
འཛིན(ངེས་ཏིག་) 

  -255.901 0 0 0   

ག 
དངུལ་རྩིས་ལྷག་
ཆད། 

-15,329.05 -13,109.97 -11,139.79 -15 -15 -27   

ང རྩིས་ཆད་བསུབ་
ཐབས། 

15,329.05 13,109.97 11,139.79 -15 -15 -27   

1 
ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་
ངེས་ཏིག། 

422.154 2,789.28 1,486.93 561 -46.7 252   

2 
ནང་འཁོད་སྐྱིན་
འགྲུལ་རྩིས་ཆད་
ངེས་ཏིག། 

13,590.23 10,722.99 9,091.41 -21.1 -15.2 -33.1   

3 
སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་
ཏིག། 

1,316.67 -402.299 745.57 -131 -285 -43.4   

འབྱུང་ཁུངས་: རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ གི་ རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་པའི་དངུལ་རྩིས་བརྗོད་དནོ། 

 

རྩིས་མཇུག་བསྡུ་བའི་བསྒང་ལས་ བསྡུ་བསྒྲུབས་འབད་ཡོད་པའི་ཐོན་ཁུངས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
59,696.113 འབདཝ་ད་ ཟད་འགྲོ་ངོ་མ་བསོམས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 71,091.811 གུ་གནས་ཡོདཔ་
ཨིན། འདི་གིས་འབད་ སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ཆད་དེ་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 11,139.797 ཆད་སྦེ་གནས་ཡོད་
མི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 9.༣ གི་རྩིས་ཨིན་པས།  
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ཐིག་ཁྲམ་2.2: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ བསྐྱར་བཟའོི་འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས་ - སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤་པའི་
ཚེས་ ༣༠ ལུ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ཁ་གསལ། གནང་གྲུབ་འཆར་
དངུལ།(༧/༢༠༢༡) 

བསྐྱར་
བཟ།ོ(༣༠/༤/༢༠༢༢) 

ཀ ཐནོ་ཁུངས། 56,765.58 60,288.17 
1 ནང་འཁོད་འངོ་འབབ། 35,600.00 35,600.00 
2 བྱུང་ཐོ་གཞན(ངེས་ཏིག།) 640.271 687.2 
3 གནང་སྦྱིན། 20,525.31 24,000.97 
ཁ ཟད་འགྲོ་བསམོས། 73,919.34 77,786.27 
1 རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 35,598.66 35,535.97 
3 གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ། 38,320.67 42,250.30 
ག དངུལ་བསམོས་ལྷག་ཆད། -17,153.75 -17,498.10 
ང མ་དངུལ་ཐབས་ལམ། 17,153.75 17,498.10 
1 སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 3,085.59 3,085.59 
2 ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 444.822 2,336.47 

3 
ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་
ཏིག 13,623.35 12,076.05 

  
དངུལ་བསམོས་ལྷག་ཆད་ ནང་
འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་% -8.59 -9.3 
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2.5 རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ དངུལ་རྩིས་ཀྱི་མཐངོ་སྣང་།  

ང་བཅས་རའི་ དཔལ་འབརོ་ལུ་ བསྐྱར་གསོ་འབྱུང་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ ཆ་
གནས་དང་བསར་སོྤྱད་ ཡར་དག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ལུ་ཡང་ ལེགས་སྒྱུར་ཐོན་པའི་རེ་བ་
ཡོད། རྒྱ་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ དངུལ་རྩིས་གནས་སངས་དེ་གིས་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་སྟེ་ 
ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་ཡར་སེང་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་འངོ་འབབ་ཀྱི་ ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36,368.༢༧༠ 
འབད་མི་དེ་ནང་ ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༥,༤༣༢.༤༣༥) དང་ ཁྲལ་མིན་
འོང་འབབ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 11༠,༩༣༥.༨༣༦) འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འོང་འབབ་ཀྱི་ཚོད་
རྩིས་ ལེགས་ཤོམ་འོང་ནིའི་གྲངས་སུ་བབཀོད་མི་འདི་ཡང་ ཐད་ཀར་ཁྲལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་
འཐོན་ནིའི་རེ་འདུན་ལུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཅ་དམ་ཁྲལ་དང་ བཙོང་ཁྲལ་ ནང་འཁོད་ནང་ཁྲལ་ དེ་ལས་ 
སྔོ་ལྗང་ཁྲལ་དང་འད་བའི་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ཁྲལ་ཡང་ གཞུང་གི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ གསར་
སྒྲུབ་ལས་སྣ་ཚུ་དང་ གཞུང་གི་ཉོ་སོྤྱད་ཡར་སེང་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ རྒྱ་ཆེ་བའི་དངུལ་རྩིས་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་མི་ལས་འཐོན་ནིའི་རྩིས་ཨིན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་དེ་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༢༡-༢༢ དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༢ ཡར་སེང་འཐནོ་ནིའི་རྩིས་ཨིན།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ ཟད་འགྲོ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧༤,༨༠༧.༨༨༧ གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད་མི་
དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ གི་རྩིས་ཨིན། ཟད་འགྲོ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36,༣༤༠.༩༤༢ དང་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༣༨,༤༦༦.༩༤༥ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
ཐནོ་ཁུངས་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ཡར་སེང་ཅན་འབད་ཐནོ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 22,882.133 གུ་ གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད་མི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་
ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 11.25 གི་རྩིས་ཨིན། དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ ཕྱིའི་སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་
་ཡ་ 270.005 དང་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 20,356.41 གི་ཐོག་ལས་
བསུབ་ནི་ཨིན།   
 



42 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

ཐིག་ཁྲམ་2.3: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ དངུལ་རྩིས་མཐངོ་སྣང་།       དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཁ་གསལ། 
2022-23 
ཚདོ་རྩིས། 

ཐནོ་ཁུངས་བསམོས། 51,925.75 
1. ནང་འཁོད་འེང་འབབ། 36,368.27 
2. བྱུང་ཐོ་གཞན། 685.363 
3. གནང་སྦྱིན། 14,872.12 
ཟད་འགྲོ་ཡངོས་བསམོས། 74,807.89 
4.རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 36,340.94 
5. གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ། 38,466.95 
དངུལ་བསམོས་ལྷག་ཆད། -22,882.13 
དངུལ་ཆད་བསུབ་ཐབས། 22,882.13 
སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 2,795.73 
ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། -270.005 

ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 20,356.41 

ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས། 203,448.62 
དངུལ་བསམོས་ལྷག་ཆད་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཀྱི་ % -11.25 

 

2.6 འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས་དང་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་བཀོད་བརྗོད་དནོ།  

འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས་དང་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་བཀོད་བརྗོད་དོན་དེ་གིས་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་སྒྲིག་བཀོད་
ཚོགས་ཆུང་གི་ དུས་མཐུན་བརྡ་དོན་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཉིས་རེའི་ རྒྱ་ཁྱབ་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་ཚོད་རྩིས་
བཀོད་དེ་ འཆར་གཞི་བརམ་ནི་ལུ་ ལམ་སོན་འབདཝ་ཨིན།  སྒྲིག་བཀོད་དེ་ནང་ འདས་པའི་རྩིས་ལོ་གཉིས་
ཀྱི་ དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབྲས་དང་ སྐབས་འབབ་ལོའི་ ཚོད་རྩིས་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། འོང་འབབ་དང་ཟད་
འགྲོའི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་ཀྱི་མདུན་ལམ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་དོན་ལས་ ཐོན་ཁུངས་
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གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་ གཞི་རྟེན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས་དང་ 
དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་བཀོད་བརྗོད་དོན་དེ་ དངུལ་རྩིས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ གོང་འཕེལ་དང་ དནོ་སྨིན་དང་འཇོན་ཚད་
ཅན་གྱི་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། 

འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ འགོ་ཐོག་ཚོད་རྩིས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཐནོ་ཁུངས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
280,772.642 བཀོད་ས་ལས་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 217,728.299 དང་ གནང་
སྦྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 63,044.343 ཨིན་པས། ཟད་འགྲོ་དེ་ བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
310,016.072 ཀྱི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 193,895.344 
དང་ གསར་སྒྲུབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 116,120.729 གི་ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་གིས་འབད་ 
དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་29,243.430 འབདཝ་ད་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་
བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 2.36 གུ་གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་འདུག།  
 

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ནད་ཡམས་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་གནས་པའི་ཐོག་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ དངུལ་
བསོམས་རྩིས་ཆད་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོང་བསོམས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༤ གུ་གནས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་དང་ 
དེ་ཡང་ དུས་ཐུང་ལུ་ མཐོ་སུ་ཅིག་སྦེ་ར་ གནས་ནི་ཨིན་པས།  ཨིན་རུང་ དུས་འབྲིང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷག་
ཆད་དེ་ གཙོ་བོ་ ནང་འཁོད་འངོ་འབབ་ལེགས་སྒྱུར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འོས་འབབ་ལན་ཏོག་ཏོ་གི་ཚད་གཞི་ཁར་ 
གནས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༣-༢༤ དང་ ༢༠༢༤-༢༥ ནང་ལུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ 
ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༠༦ དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༥༦ གུ་གནས་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་
ཡོད།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་ལས་དོན་ཚུ་གི་ ཐནོ་འབྲས་ ཉམས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༢༡-༢༢ ནང་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ 
ཤུལ་མའི་ལོ་ངོ་གཉིས་ནང་ལུ་ ཐནོ་ཁུངས་ཁ་སྐོང་ བསྡུ་སྒྲུབ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་ཚུ་ འབབ་
ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་འདི་ སྔར་ཤུལ་ལུ་ལོྷད་པའི་ ཕོག་ཚོད་ཐོག་ལས་ ནང་
འཁོད་འོང་འབབ་གྱི་མཐོང་སྣང་འདི་ འོས་འབབ་ལན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གནས་ནིའི་རྩིས་ཡོད། དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ སྤུ་
ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པ་ལས་ ཁེབ་ས་རྩིས་ཐོ་སོྤ་སོར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་  རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ ཡར་སེང་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༤ དང་ ༢༠༢༣-༢༤ ནང་ལུ་ ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༡ རེ་འཐོན་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
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འཆར་གཞི་དུས་ཡུན་གྱི་ རྩིས་ལོ་མཐའ་མཇུག་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་
འགྲོ་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧ གྱིས་ འབབ་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། འདི་ཡང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ གསར་སྒྲུབ་
ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ཧྲིལ་བུ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་
འདི་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་ ཚོད་རྩིས་ནང་འཁོད་ལུ་གནས་ཏེ་ ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ འགྲུབ་
ཚུགས་ནི་ཨིན།  

འཆར་གཞིའི་དུས་ཡུན་རོགསཔ་ད་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ཡོངས་རོགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ རེ་
བ་ཡོདཔ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཡང་ འགྲོས་ཀྱིས་འབབ་འངོ་། འདི་ཡང་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ ཁ་སྐོང་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་མེད་མི་དང་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཡོངས་བསོམས་དེ་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ གནང་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་
གཞི་ནང་འཁོད་ གནས་ནི་ཨིན་པའི་ ཕོག་ཚོད་ལར་དུ་ཨིན།  

ཐིག་ཁྲམ་ ༢,༤ འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས་དང་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་བཀོད་བརྗོད་དནོ། 

     
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཁ་གསལ། 
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

    ངོ་མ། བསྐྱར་བཟ།ོ ཚདོ་རྩིས། 

ཐནོ་ཁུངས། 42,033.30 54,603.87 59,696.11 60,288.17 51,925.75 

༡ ནང་འཁོད་
འོང་འབབ། 

34,707.67 36,218.88 35,855.45 35,600.00 36,368.27 

༢བྱུང་ཐོ་གཞན། -3,190.86 1,959.24 8,958.38 687.2 685.363 

༣ གནང་སྦྱིན། 10,221.41 16,425.75 14,882.29 24,000.97 14,872.12 

ཟད་འགྲོ་བསམོས། 44,༠༥༤.༡༣ 57,༥༧༢.༢༨ ༧༡,༠༩༡.༨༡ 77,༧༨༦.༢༧ 74,807.89 

རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 27,768.6༦ 35,525.35 43,515.78 35,535.97 36,340.94 
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༡ ཟད་འགྲོ་གཙོ་
བོ། 

26,159.40 34,693.72 30,026.46 32,187.69 32,819.50 

༢. སྐྱེད་སོད། 1,609.27 831.631 1,863.41 3,348.28 3,521.44 

རྒྱལ་ཡོངས་ལོག་
ཤུགས་མ་དངུལ། 0 ༢༥༠༢.༠༩ 11,625.92 0 0 

༢. གསར་སྒྲུབ། 16,285.47 22,046.93 27,576.03 42,250.30 38,466.95 

 སྔ་གཡར་
/བཀག་འཛིན་
(ངེས་ཏིག) 

722.593 416.959 -255.901 0 0 

སྤྱིར་བཏང་དངུལ་
བསམོས་ལྷག་
ཆད། 

-2,743.43 -3,385.37 -11,139.80 -17,498.10 -22,882.13 

དངུལ་ཆད་བསུབ་
ཐབས། 

2,743.43 3,385.37 11,139.80 17,498.10 22,882.13 

སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་
ཏིག། -1,319.16 -729.25 -745.57 -3,085.59 -2,795.73 

ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ། 1,101.10 3,527.09 1,486.93 789.172 -270.005 

ནང་འཁོད་སྐྱིན་
འགྲུལ། 323.166 -870.963 9,091.41 13,623.5༤ 20,356.41 

ནང་འཁོད་ཐནོ་
སྐྱེད་ཡངོས་
བསམོས། 

176,404.30 179,568.00 176,047.71 188,153.20 203,448.62 

དངུལ་བསམོས་
ལྷག་ཆད་ ནང་
འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི 
%  

-1.5༠ -1.༧༩ -6.༠༣ -9.3༠ -11.2༥ 
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ལེའུ་ ༣ པ། 
ཐནོ་ཁུངས་གྲུམ་འབྲས་དང་མཐངོ་སྣང་། 
3.1 བཅུད་བསྡུས། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ ཐནོ་ཁུངས་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 50,653.490 གུ་གནས་ཡོད་
མི་དེ་ ཧེ་མའི་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥.༡ གིས་དམའཝ་ཨིན། ཐོན་ཁུངས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ནང་
འཁོད་འོང་འབབ་ བརྒྱ་ཆ་ 67.85 དང་ ལྷག་ལུས་ བརྒྱ་ཆ་ 32.15 འབད་མི་དེ་ གནང་སྦྱིན་ཚུ་ཨིན།  
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ གི་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཚར་ཡོད་པའི་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 35,855.445 གུ་གནས་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ལང་ཡོདཔ་ཨིན།  
ལོ་དེ་ནང་ གཞུང་ལུ་ ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ 14,418.0 ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ 12.2 
གིས་ ཉམས་ཡོདཔ་ཨིན།   
3.2 རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༠-༢༡ གི་ ཐནོ་ཁུངས་གྲུབ་འབྲས། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཚར་ཡོད་པའི་ ནང་འཁོད་འངོ་འབབ་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 35,855.445 འབད་མི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 20.3 གི་རྩིས་ཨིན་
པས། ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ངེས་ཏིག་དེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36,18.876 
འབད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཉམས་ཡོདཔ་ཨིན།  
ལས་འཛིན་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་དང་ བཙོང་ཁྲལ་ དེ་ལས་ རང་སོའི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བསྡུ་
ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་དེ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣.༦ དང་ ༥.༣ དེ་ལས་ ༤༠.༤ རེ་
བབས་སོ་ནུག། དེ་སྦེ་ འོང་འབབ་ཉམས་མི་དེ་ཡང་ གཙོ་བ་ོར་ ལས་འཛིན་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་ཐད་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༢༠ གི་ཁྲལ་ཚུ་ བལ་བཤལ་ལས་སྡེ་དང་ དེའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ གི་ ལས་
འཛིན་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ཚུ་ རིམ་སོད་སྒོ་ལས་ སོད་ཆོགཔ་བཟ་ོམི་དང་། ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ནད་ཡམས་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ དཔལ་འབརོ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཉམས་སོང་མི། དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལས་འགོ་
བཟུང་སྟེ་ རང་སོའི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ དགོངས་ཡངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༠༠,༠༠༠ ལས་ 
༣༠༠,༠༠༠ གུ་ཡར་སེང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། འདི་ཁ་ལུ་ ཁེབ་ས་བགོ་བཤའི་འབབ་ཁུངས་ལུ་ 
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དམིགས་བསལ་གྱི་ཕབ་ཆག་དང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ཟད་འགྲོའི་ ཕབ་ཆག་དེ་ཡང་ ཨ་ལོ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ 
༣༥༠,༠༠༠ རེ་ཐོབ་ནི་ཡོདཔ་བཟ་ོམི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཐནོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ལོ་དེ་ནང་ བཙོང་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,110.603 གུ་གནས་ཡོདཔ་དང་ 
དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,945.881 འབད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 16.9 ཉམས་
ཆག་བྱུང་ནུག། ཉམས་ཆག་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ རྩི་ས་དང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཞབས་ཏོག་ལས་ ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་བབས་
སོང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།    
ཁེབ་ས་བགོ་བཤའི་ཐོག་ལས་ འངོ་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,039.052 བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཧེ་
མའི་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ 34 བབས་སོང་ནུག། དེ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ལས་ ཁེབ་ས་བགོ་
བཤའ་དེ་ ཧེ་མའི་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༣.༦ གིས་ དམའཝ་སྦེ་ ཐོབ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ཐད་ལུ་ བསྡུ་ལེན་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 555.082 གུ་གནས་ནུག། དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་རྩིས་
ལོ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 467.997 བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 18.6 གི་ ཡར་སེང་
ཡོད། ཁྲལ་གཞན་གྱི་འོག་ལུ་ གཙོ་བ་ོ སོྤྱད་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༩.༡ ཡར་སེང་ཐནོ་ནུག། 
3.2.1 ཁྲལ་དང་ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡངོས་བསམོས་ཀྱི་ཆ་ཚད། 
རྩིས་ལོ་ 2020-21 ནང་ལུ་ ཁྲལ་དང་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམསཀྱི་ ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡.༧ 
གུ་གནས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཉམས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ ཉམས་
ཆག་བྱུང་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ སོྤྱད་ཁྲལ་ ཚོང་ཁྲལ་ རང་རྐྱང་ཁྲལ་ བཙངོ་ཁྲལ་ སྔོ་ལྗང་ཁྲལ་ཚུ་ ལུ་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན།  
 
ཁྲམི་རིས་ ༣.༡: ཁྲལ་དང་ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡངོས་བསམོས་ཀྱི་ཆ་ཚད། 
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3.2.2 ཁྲལ་ཡངས་ཆག། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་བཏང་ཡོད་མི་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,010.062 གནས་པའི་ཚོད་
རྩིས་ཡོད། 

འབབ་ཁུངས་ལོ་ ༢༠༢༠ གི་དནོ་ལུ་ ལས་འཛིན་དང་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་ལས་ ཁྲལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་བསོམས་ཀྱིས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 67.08 གུ་གནས་ནུག། དེ་ཡང་ བསོམས་ཀྱིས་ ཚོང་ལཱ་འདུས་ཚོགས་ 10,732 ལུ་ 
ཁྲལ་ཡངས་ཆག་ ཡང་ན་ དུས་འཛིན་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ སེམས་
ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལས་ བྱིན་སོྲལ་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༣ 
པ་ནང་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཚུན་ དུས་ཡུན་བསྐྱར་གསོ་འབད་དེ་ཡོད། སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ གཙོ་
བོ་ར་ དཔལ་འབོར་གྱི་གོ་སྐབས་དང་ འཚོ་རྟེན་ དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ 
ཡར་སེང་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཅ་དམ་ཁྲལ་དང་ བཙོང་ཁྲལ་ སྔོ་ལྗང་ཁྲལ་ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,858.399 དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,076.834 དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7.748 
གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ ཡངས་ཆག་བཏང་མི་ཁྲལ་ཚུ་ ཅ་དམ་ཁྲལ་དང་ བཙངོ་ཁྲལ། མི་མང་ལས་
གཡོགཔ་དང་ དོན་གཅོད་ལས་གཡོགཔ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་དང་ སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ 
ཐོབ་ལམ་ཅན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ ནང་འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་གི་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་དང་། མི་མང་སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་ ཁྲལ་
ལོག་སོད་མི། དེ་ལས་ བལ་བཤལ་ལས་སྡེའི་ སྣུམ་འཁོར་ ནང་འདྲེན་འབད་མི་ལུ་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་བཏང་
མི་དང་ བཟ་ོབཏནོ་ལས་སྡེ་ལུ་ འཕྲུལ་ཆ་ལག་ཆ་དང་ རྒྱུ་ཆ། རྩི་སའི་ཁྲལ་ཚུ་ཚུད་པའི་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་
བཏང་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

ཐིག་ཁྲམ་ ༣.༡*ནང་འཁོད་གནང་སྦྱིན་སྦྲགས་པའི་བྱུང་ཐ་ོགཞན།   དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཀྱི་དནོ་ལུ། བསྡུ་ལེནངོ་མ་ འངོ་འབབ་གྱོང་རྒུད། 
ལས་འཛིན་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་/ཚོང་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ། 8,320.076   67.080 
ཅ་དམ་ཁྲལ། 555.082 2,858.399 
བཙོང་ཁྲལ།  4,110.603 2,076.834 
སྔོ་ལྗང་ཁྲལ།  593.788   7.748 
བསམོས།  3,579.549  5,010.062 
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ཨིན་རུང་ ནང་འཁོད་འངོ་འབབ་དེ་ མར་ཕབ་སྒོ་ལས་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ 
དང་འབྲེལ་བའི་ གནས་སངས་དེ་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་གནས་སངས་ལུ་མ་ལོྷད་པར་ཡོདཔ་ལས་ འགྲུལ་བཀག་ལེ་
ཤ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ ཚོང་ལཱ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ གནདོ་པ་བྱུང་སྟེ་ ཁྲལ་གྱི་འངོ་འབབ་ རྒྱ་ཆེཝ་
སྦེ་ར་ ཉམས་ནི་དེ་གིས་ཨིན།  

3.3 རྩིས་ལ་ོ 2021-22 ཀྱི་ བསྐྱར་བཟའོི་ཐནོ་ཁུངས། 

རྩིས་ལོ་ 2021-22, ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་བསྐྱར་བཟོའི་བསོམས་དེ་ འགོ་ཐོག་གི་ གནང་གྲུབ་ཐོན་ཁུངས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 56,765.582 འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  60,288.165 གུ་ ཡར་སེང་ཡོད། 
ཡར་སེང་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༢ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ བྱུང་ཐ་ོགཞན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 46.929 དང་ 
ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,475.654 ཡར་སེང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  

3.3.1 ནང་འཁོད་འངོ་འབབ། 

རྩིས་ལོ་ 2021-22 ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་དེ་ འགོ་ཐོག་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  
35,600.00 གུ་ལུ་རང་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཐིག་ཁྲམ་ ༣.༢  རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་  སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ཐནོ་ཁུངས་
བསྐྱར་བཟའོི་བཅུད་བསྡུས།                 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
ཁ་གསལ། གནང་གྲུབ་འཆར་དངུལ། བསྐྱར་བཟ།ོ 

ཐོན་ཁུངས་ཡོངས་བསོམས། 56,765.58 60,288.1༦༥ 
 

ནང་འཁོད་ཐོན་ཁུངས། 36,240.27 36,287.20  
༡ ནང་འཁོད་འོང་འབ།བ། 35,600.00 35,600.00༠  
༡ ཁྲལ། 22,931.19 22,931.1༨༨  
༢ ཁྲལ་མིན། 12,668.81 12,668.༨༡༢  
༢ བྱུང་ཐོ་གཞན། 640.271 687.2༠༠  
༣ གནང་སྦྱིན། 20,525.31 24,000.9༦༥  
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༡ ལས་རིམ་གནང་སྦྱིན། 4,186.56 5,122.3༡༧  
ཀ རྒྱ་གཞུང་། 4,186.56 5,122.3༡༧  
༢ ལས་འགུལ་འབྲེལ་བའི་གནང་སྦྱིན། 16,338.76 18,878.6༤༨  
ཀ རྒྱ་གཞུང་། 12,584.30 12,500.44༠  
ཁ གཞན། 3,754.46 6,378.2༠༨  
  

3.༤ རྩིས་ལ་ོ 2021-22 ཀྱི་ བསྐྱར་བཟའོི་ཐནོ་ཁུངས། 

རྩིས་ལོ་ 2021-22, ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་བསྐྱར་བཟོའི་བསོམས་དེ་ འགོ་ཐོག་གི་ གནང་གྲུབ་ཐོན་ཁུངས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 56,765.582 འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  60,288.165 གུ་ ཡར་སེང་ཡོད། 
ཡར་སེང་ བརྒྱ་ཆ་ ༦.༢ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ བྱུང་ཐ་ོགཞན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 46.929 དང་ 
ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,475.654 ཡར་སེང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  

3.༤.2 གནང་སྦྱིན། 

རྩིས་ལོ་ 2021-22 ཀྱི་དོན་ལུ་ གནང་གྲུབ་ཚོད་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 20,525.311 འབད་ས་ལས་ 
ཡར་སེང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 24,000.965 གུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད། རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ གནང་
སྦྱིན་མཐོ་ཤོས་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,373.735 དང་ ཡུ་རོབ་ཚོགས་པ་ནང་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 243.943 དེ་ལས་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རགོས་གཞན་ཚུ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
218.048 ཐབོ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ གནང་སྦྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,475.654 ནང་སྡེབ་འབད་དེ་ཡོད། 
ནང་སྡེབས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ 3.4 པ་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།   

ཐིག་ཁྲམ་ ༣.༣ གྱི་ ནང་སྦྱིན་བཅུད་བསྡུས།               དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
གྲོགས་རམ་བྱིན་མི། དངུལ་བསམོས། 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 38.440 
འབྲུག་གཞི་ཚོགས། (0.317) 
ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོགས་པ། 243.943 
རྒྱལ་སྤྱི་གསོ་བའི་མ་དངུལ། 77.556 
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ཨཱསི་ཏྲི་ཡ་ གཞུང་། 85.279 
རྒྱ་གཞུང་། 2,373.735 
གནམ་གཤིས་སྔོ་ལྗང་མ་དངུལ། (138.916) 
སུས་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པ། 5.250 
རྒྱལ་སྤྱི་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ། (18.506) 
སག་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ། 28.967 
ཨ་ལོ་ཉེན་སྐྱོབ་མ་དངུལ། 45.380 
ནེ་དྷར་ལེནཌས། 30.000 
རྒྱལ་སྤྱི་ཨ་ལུའི་མ་དངུལ། 86.116 
ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ།་ 55.454 
ཡུ་ཨེན་ མཐའ་འཁོར་ལས་རིམ། 12.632 
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ མི་རློབས་ལས་སྣའི་མ་དངུལ། 24.843 
འཛམས་གླིང་དངུལ་ཁང་། 116.406 
འཛམ་གླིང་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ། 24.526 
འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ཚོགས་པ། 148.993 
འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་གཞི་ཚོགས། 17.825 
གཞན 218.048 
བསམོས། 3,475.654 

 

3.༥ རྩིས་ལ་ོ 2022-23 གྱི་ ཐནོ་ཁུངས་ཚདོ་རྩིས། 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 གྱི་དོན་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 51,༩༢༥.༧༥༤ གུ་གནས་
ཡོདཔ་དང་ ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༨ ཉམས་སོང་ནུག། ཚོད་རྩིས་ཅན་གྱི་ འངོ་འབབ་ཡར་
འཕར་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ཐད་ཀར་ཁྲལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།   

3.༥.1 ནང་འཁོད་འངོ་འབབ། 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 གྱི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36,368.27 གྱི་
ཚོད་རྩིས་ཡོད་མི་དེ་ ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༢ ཡར་སེང་ཡོད།  
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3.༥.2 གནང་སྦྱིན། 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 14,872.121 གི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། 
ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་ནང་ལུ་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནང་སྦྱིན་
དང་ ལས་རིམ་གནང་སྦྱིན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་ སོམ་ཤོས་ར་ རྒྱ་གཞུང་ལས་ཐོབ་ཨིན།  

ཐིག་ཁྲམ་ ༣.༤ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ གནང་སྦྱིན་ བཅུད་བསྡུས། 
  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། གྲོགས་རམ་བྱིན་མི། དངུལ་བསམོས། 

1 ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 1,677.36 

2 འབྲུག་གཞི་ཚོགས། 11.8 

3 ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོགས་པ། 360.416 

4 རྒྱལ་སྤྱི་གསོ་བའི་མ་དངུལ། 52.948 

5 ཨཱསི་ཏྲི་ཡ་ གཞུང་། 149.917 

6 རྒྱ་གཞུང་། 10,976.23 

7 གནམ་གཤིས་སྔོ་ལྗང་མ་དངུལ། 378.551 

8 སུས་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པ། 15.95 

9 རྒྱལ་སྤྱི་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ། 14.01 

10 སག་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ། 74.917 

11 ཨ་ལོ་ཉེན་སྐྱོབ་མ་དངུལ། 25.449 

12 ནེ་དྷར་ལེནཌས། 23 

13 རྒྱལ་སྤྱི་ཨ་ལུའི་མ་དངུལ། 132.138 

14 ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ།་ 5.846 
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3.༦ དུས་འབྲིང་ལུ་ ཁྲལ་གྱི་འགཁྱུར་ཁྱད། 

ཁྲལ་གྱི་འགྱུར་ཁྱད་འདི་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་གྱི་ངོས་ལེན་ལུ་ ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ 
ཚད་འཇལ་འབད་ནིའི་རྡ་སོན་ཅིག་ཨིན། ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ འགྱུར་ཁྱད་ཚད་གཞི་ 
༡ ཡོད་པ་ཅིན་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ལུ་ཡང་ འགྱུར་ཁྱད་ཚད་གཞི་ ༡ འོངམ་ཨིན། གལ་སྲིད་ འགྱུར་
བ་འདི་ ༡ ལས་ལྷག་སོ་པ་ཅིན་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ ཚད་གཞི་ལས་ལྷག་པའི་ ངོས་
ལེན་གྱི་ བརྡ་སོན་འབདཝ་ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ འགྱུར་ཁྱད་ཚད་གཞི་དེ་ ༡ གི་འོག་རྒྱུ་གནས་པ་
ཅིན་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ ཁྲལ་གྱི་ངོས་ལེན་དེ་ ཚད་གཞི་ལས་དམའ་བའི་བརྡ་
སོནམ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་གསལ་དོ་བཟུམ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ནང་ལུ་ ཁྲལ་གྱི་འགྱུར་ཁྱད་ཚད་གཞི་འདི་ 
༡.༠༡ དང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་འབད་བ་ཅིན་ ༢.༠༧ གུ་གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། རྩིས་ལོ་ 
༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དནོ་ཚུ་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐནོ་ནིའི་ འདུན་པ་ཡོདཔ་ལས་ 
སྤྱིར་བཏང་ནང་འཁོད་འངོ་འབབ་ལུ་ འགྱུར་ཁྱད་ཚད་གཞི་ ༠.༨ གུ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐནོ་ནི་དང་ ཁྲལ་
ལུ་ཡང་ ༢.༠༧ ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐནོ་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  

 
 

15 ཡུ་ཨེན་ མཐའ་འཁོར་ལས་རིམ། 19.725 

16 འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ མི་རློབས་ལས་སྣའི་མ་དངུལ། 21.433 

17 འཛམས་གླིང་དངུལ་ཁང་། 348.288 

18 འཛམ་གླིང་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ། 20.165 

19 འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ཚོགས་པ། 95.956 

20 གཞན། 468.031 
 བསོམས། 14,872.12༡ 
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ཐིག་ཁྲམ་ ༣.༥ ཁྲལ་གྱི་འངོ་འབབ་དང་ འགྱུར་ཁྱད། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཁ་གསལ། 2021/22 
(བསྐྱར་བཟ།ོ) 

2022/23 
(ཚདོ་རྩིས) 2023/24 (བརྡ་སནོ) 

ནང་འཁོད་འོང་འབབ། 35.600.000 36,368.27 48,088.96 
ཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས། -0.04 0.06 0.32 
ནང་འཁོད་འོང་འབབ་གྱོང་
རྒུད། -0.6 0.8 3.34 

ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ། 22,098.61 25,432.43 31,029.43 
ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་གྱོང་རྒུད། 1.01 2.07 2.28 

 

དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་པའི་ ལེགས་སྒྱུར་ཚུ་འཐནོ་པ་ཅིན་ ནང་འཁོད་འོང་
འབབ་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐནོ་ནིའི་རྩིས་ཨིན། འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ དང་ ༢༠༢༣-༢༤ ནང་
ལུ་ ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་དེ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ འགྱར་ཁྱད་ཚད་གཞི་ ༢.༠༧ དང་ ༢.༢༨ གུ་གནས་ནིའི་ཚོད་
རྩིས་ཡོད། འདི་བཟུམ་སྦེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ དང་ ༢༠༢༣-༢༤ ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་མཁོ་འདོད་ཡར་
སེང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ནང་འཁོད་འངོ་འབབ་ལུ་ ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་ནིའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་ལུ་ གཞུང་གི་ཟད་
འགྲོ་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པ་ལས་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་འདུན་པ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ཡང་ 
ལོ་དེ་གཉིས་ནང་ལུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ འགྱུར་ཁྱད་ཚད་གཞི་ ༠.༨༠ དང་ ༣.༣༤ རེ་གུ་ གནས་ནིའི་ཚོད་
རྩིས་ཡོད། 
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ལེའུ་ ༤ པ། 
ཟད་འགྲོ། 

4.1 བཅུད་བསྡུས། 

རྩིས་ལོ་ 2021-22 ཀྱི་འཆར་དངུལ་གྱི་ གཞི་དོན་དེ་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་དམིགས་གཏད་ ༡) མི་མང་གི་ཡིད་
ཆེས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་། ༢) དཔལ་འབརོ་གྱི་ལས་དནོ་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ནི། ༣) གས་ོབ་དང་ཤེས་རིག་གི་ 
རིམ་ལུགས་གཞི་སྒྱུར། ༤) བརྡ་དནོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་དང་གསར་བཏདོ། ༥) གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏདོ་ 
བ་སབས་ཏགོ་ཏ་ོབཟ་ོནི་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ ‘སབོས་ཤུགས་ཅན་གྱི་བསྐྱར་གསའོི་དནོ་ལུ་ ཡུན་
བརྟན་ཅན་གྱི་ དཔལ་འབརོ་སྲ་བརྟན།’ ཟེར་ བཀོད་དེ་ཡོད།   

ཟད་འགྲོ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7༧,༧༨༦.༢༦༨ འབད་ས་ལས་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༢,༢༥༠.༢༩༧ དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༥,༥༣༥.༩༧༡ ཨིན། དེ་ཡང་ 
གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་དེ་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ ལོ་བསར་དཔྱ་བགོ་ནང་ལས་ མཐོ་ཤོས་སྦེ་ འཆར་གཞིའི་
ཟད་འགྲོ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༦ དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ དང་ཕྱདཔ་
ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༡ དེ་ཅིག་གིས་ ཡར་སེང་ཡོད། 

དཔལ་འབོར་ཡར་འཕར་ལུ་ འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་ མཐུན་རྐྱེན་སར་ནིའི་དནོ་ལས་ གཞུང་གིས་ དངུལ་རྩིས་དང་
ཏི་རུའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་ དཔལ་འབརོ་འབྱུང་རིམ་འཆར་གཞི་ཚུ་ དམིགས་བསལ་ལུ་ བལ་བཤལ་དང་ ན་
གཞོན་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་། འདི་ཁ་ལུ་ སྤྱི་འོག་ཚུ་ལུ་ འཁོར་ལམ་མཐུད་
འབྲེལ་དང་ ཞིང་ལམ་ལེགས་སྒྱུར་ རྒེད་འོག་གི་འཁོར་ལམ་ རྩི་ནག་གཏང་ནི་ཚུ་ནང་ལུ་ གཙོ་བརོ་བཏོན་
ཡོད།   

4.2 རྩིས་ལ་ོ 2021-22 ཀྱི་ བསྐྱར་བཟའོི་འཆར་དངུལ། 

རྩིས་ལོ་ 2021-22 ཀྱི་དོན་ལུ་ གནང་གྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 80,483.150 འབདཝ་ད་ 
དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 17,153.753 འབད་མི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་
བསོམས་ བརྒྱ་ཆ་ 8.59 གི་རྩིས་ཨིན། རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ རྩིས་ལོ་ཕྱེད་ཀའི་ བསྐྱར་ཞིབ་ལག་ལེན་དང་འཁྲིལ་
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ཏེ་ གཞུང་གི་ གཙོ་རིམ་ལུ་ འགྱུར་བ་ཐནོ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ ཁྱད་རིག་བདེ་སྒྲིག་ཚུ་འབད་ཡི། དེ་ཁ་ལུ་ 
ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་ནང་གི་ (དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་
འབུམ་ 2) འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་དེ་ དཔྱ་བགོ་བསྐྱར་བཀོད་སྒོ་ལས་དང་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཚུ་ ནང་
སྡེབས་འབད་དེ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་ཡོད།  

དེ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཟད་འགྲོ་བསོམས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 73,919.335 འབད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ 
ཡར་སེང་ཐོག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 77,786.268 གུ་ བཀལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་
འགྲོ་ ཡར་སེང་སོང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ ཡར་སེང་ཐོན་མི་དེ་ ལས་འགུལ་ཚུ་
དང་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་དོན་ཚུ་གི་ ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ ནང་སྡེབས་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། འཆར་དངུལ་བསྐྱར་བཟོ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 84,350.083 
འབདཝ་ད་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 17,498.103 ཐོན་ཡོད་མི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་
སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 9.3 ཨིན་པས།   
 

ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༡: སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ བསྐྱར་བཟའོི་འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས། 

  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཟད་འགྲོའི་དབྱེ་བ། གནང་གྲུབ་འཆར་དངུལ་ཚདོ་རྩིས། བསྐྱར་བཟའོི་དཔྱ་བགོ། 
ཟད་འགྲོ། 73,919.335      77,786.268  
༡. རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 35,598.664         35,535.971  
༢. གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ། 38,320.671        42,250.297  
སྐྱིན་ཚབ།              5,654.415         5,654.415  
༡. ནང་འཁོད། 13.186              13.186  
༢. ཕྱིའི།              5,641.229           5,641.229  
སྐྱིན་འགྲུལ་བཏང་ཐགོ། 909.400 909.400 

ཡངོས་བསམོས།              80,483.150        84,350.083  
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4.2.1 རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དེ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 35,598.664 གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད། འདི་ཡང་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་ 
ཚོད་རྩིས་ནང་འཁོད་བཞག་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལས་ཨིན། ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
62.693 འབད་མི་ཅིག་ གཙོ་རིམ་བསྐྱར་བཀོད་འབད་དགོཔ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དེ་ ཕབ་ཆག་གི་སྒོ་
ལས་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་དེ་ཡོད།  

4.2.2 གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ།  
གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་དེ་ གྲོགས་རམ་ཐོག་གི་ལས་དོན་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་མ་དངུལ་ བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,929.626 འབད་མི་ཅིག་ ནང་སྡེབས་འབད་དེ་ འགོ་ཐོག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 38,320.671 
འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 42,250.297 གུ་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་དེ་ཡོད། རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ མ་དངུལ་
ནང་སྡེབས་དང་ ཁྱད་རིག་བདེ་སྒྲིག་ཚུ་ མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་ (འཕྲི་སོྣན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་
མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོད།  

4.3 ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་དནོ་ལུ་ འཆར་དངུལ། 

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ནད་ཡམས་འདི་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་འཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་ ནད་ཡམས་འདིའི་
གདོང་ལན་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,000 འབད་
མི་ཅིག་ བཞག་སྟེ་ཡོད། རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་དནོ་ཚུ་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ 
འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,302.566 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,168.732 འབད་མི་ཅིག་ གཞུང་ལུ་ རྒྱ་གཞུང་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ཚོག་པ། རྒྱལ་
སྤྱི་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་/འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་། འཛམ་གླིང་བྱིས་པའི་མ་དངུལ། ཡུ་རོབ་ཚོགས་པ་དང་ ཡུན་
བརྟན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ཚུ་ནང་ལས་ གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྦེ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་
དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ན་ ཟད་འགྲོ་ཡངོས་བསོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7,946.822 སོང་
ཡོདཔ་ཨིན། ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་དནོ་ལུ་ འདས་པའི་རྩིས་ལོ་གཉིས་ནང་ བཏང་ཡོད་པའི་ ཟད་འགྲོའི་བཅུད་
བསྡུས་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་
བགོའི་བཅུད་བསྡུས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༢ པ་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།    
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ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༢: ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ཟད་འགྲོའི་ཁ་གསལ། 

  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

  

 (རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ 
དང་ 2020-21) གི་
གསགོ་འཇོག་ཟད་འགྲོ།   

རྩིས་ལོ་ 2021-22 བསམོས། 
    

ཨང ཁ་གསལ། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། རྒྱུན་
སྐྱོང་། 

གསར་སྒྲུབ། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། 

1 

གསོ་བ(རང་སོའི་ཉེན་སྲུང་ 
ཅ་ཆས་དང་ སྨན་རས་
མེན་པའི་ཅ་ཆས་ དང་ 
ཚ་རིམས་རྟགས་དཔྱད་ཁང་
ཚུ་ གི་མཁོ་སྒྲུབ།  

78.607 1,496.67 - 275.46 78.6 1,772.12 

2 

ཉེར་མཁོའི་བཟའ་ཆས་དང་ 
ས་སྣུམ་གསོག་འཇོག་ལུ། 247.829 740.85 - 73.728 248 814.58 

3 

ཟུར་བཞག་མཐུན་
རྐྱེན(བཅའ་སྒྲིག་དག་
བཟའ་ཆས)ལུ 

788.751 6.942 - 951.87 789 958.81 

4 

གཞན(་སྒྲིག་བཀོད་འཁོར་
ལམ་དང་ གནས་སྐབས་
སོད་ས། 

0.448 578.28 - 697.89 0.45 1,276.17 

 

གཞན(སྒྲིག་བཀོད་མེན་
པའི་ ཀོ་ཝིཊ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཟད་འགྲོ་སྣ་ཚོགས། 

368.225 549.22 - 631.74 368 1,180.96 

6 ནད་བཀག་སྨན། - - - 671.88 - 671.88 

  བསམོས། 1,483.36 3,371.96 - 3,302.57 1,483.860 6,674.52 

  ཡོངས་བསམོས། 4,855.82 3,302.57 8,158.38༤ 
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༤.༤ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་གདངོ་ལན་མ་དངུལ། 
 

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ངོས་ལན་མ་དངུལ་འདི་ ཀོ༌ཝིཌ༌-༡༩ (དངུལ་ཀྲམ་དང་ཕྱི་དངུལ་) འདི་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས་ 
ནད་ཡམས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་དང་ ངོ་རྐྱང་ དེ་ལས་ ལས་འཛིན་དང་ ལས་
སྡེ་ གཙུག་སྡེ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ཚོགས་པ་ཚུ་ལས་ བོད་འདོད་ཐོག་གི་ཞལ་འདེབས་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་ རྒྱུན་
སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད།  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ ཙ་དངུཤ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 151.268 ཐོབ་
མི་གུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 120.000 འབད་མི་ཅིག་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ 
བརྟག་དཔྱད་ལག་ཆས་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཕྱིའི་ཏི་རུ་ཐོག་གི་བྱུང་ཐོ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ 26,300.83 འབད་མི་དེ་ནང་ལས་ ད་རེས་ཚུན་ ཟད་འགྲོ་གང་
ཡང་མ་བཏང་བར་ཡོད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ ད་མངུལ་དེ་ནང་ དངུལ་ལྷག་ལུས་ 
དངུལ་ཀྲམ་སཡ་ 31.268 དང་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ 26,300.83 ཡོད།  

 
4.༥ ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,866.933 གྱི་ ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་
དཔྱད་ཡིག་དེ་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་གི་དནོ་ལུ་ཕུལ་ཡི། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་དོན་ལུ་ 
བསོམས་ཀྱིས་ འཆར་དངུལ་བསྐྱར་བཟོ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 80,483.150 འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 84,350.083 གུ་ ཡར་སེང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་དང་ ཕྱིའི་
མ་དངུལ་ཐོག་གི་ ལས་དནོ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ ནང་སྡེབས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  

4.6 རྒྱལ་ཡངོས་ལགོ་ཤུགས་མ་དངུལ། 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པ་ནང་ལས་ ནད་ཡམས་འདི་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ནད་ཡམས་ཀྱིས་གནོད་པ་ ཐད་
ཀར་དུ་ཕོག་ཡོད་མི་ ངོ་རྐྱང་དང་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་
ཚེས་ ༡༧ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་མགོན་སྐྱབས་སྐྱིད་སྡུག་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ལོག་ཤུགས་མ་དངུལ་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན། མི་དབང་མངའ་བདག་མཆོག་གིས་ འབྲུག་
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རྒྱལ་པོའི་མགོན་སྐྱབས་སྐྱིད་སྡུག་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༤ ལས་ ཟླཝ་ ༡༥ གི་རིང་ལུ་ དུས་ཡུན་
ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ འཕོ་མཐུད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ཡོད།  

མི་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་རྒྱ་ལར་དུ་ ལོག་ཤུགས་མ་དངུལ་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་ལས་ 
ཧྲིལ་བུ་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ སྐྱིད་སྡུག་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད།   

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ མི་སེར་དང་དཔལ་འབརོ་ལུ་ གནོད་པ་ཚབས་
ཆེན་བྱུང་བའི་སྐབས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་མཆོག་གིས་ བྱིན་རླབས་ལན་པའི་ ཐུགས་ཀྱི་འབམས་པ་
དང་བརྩེ་བ་གཟིགས་ གནང་མི་ལུ་ བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་ བཀའ་དྲིན་ལེགས་སོ་ཞུཝ་ཨིན། མི་དབང་
མཆོག་གི་སྐྱིད་སྡུག་མ་དངུལ་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་འགྲོ་ཧྲིལ་བུ་བཏང་ཐོག་ལས་ འབབ་
ཁུངས་དང་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་དེ་གིས་ མི་སེར་གྱི་ འཚོ་བ་སྐྱོང་ནི་དེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་སྦེ་གནས་ཡོདཔ་
ལས་ ཁོང་གི་ ཡིད་ཆེས་བརྟན་པའི་གཞི་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། དེ་ཁ་ལུ་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འོསས་འབབ་ལན་ཏོག་
ཏོ་སྦེ་ གནས་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༤.༧ དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ། 

༤.༧.༡ དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ།  

ནད་ཡམས་འདི་ འགོ་ཐོག་ཐོན་པའི་དུས་ལས་ཚུར་ དཔལ་འབརོ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལུ་ གནོད་པ་ཚུ་ ཕབ་
ནི་གི་དནོ་ལས་ གཞུང་གིས་ ཐབས་ལམ་ མ་འདཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད།  

བལ་བཤལ་ལག་ལེན་པ་དང་ བཟའ་ཁང་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ འབབ་ཁུངས་ལོ་ ༢༠༡༩ ལས་ཚུར་ 
ཁྲལ་དུས་ཚོད་ཁར་ མ་བཏབ་པའི་ཉེས་བ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༤ རེ་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་ལུ་ བལ་བཤལ་
པ་ཚུ་ ཟུར་བཞག་ནང་སོད་མ་དགོ་པར་ བལ་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་འཐནོ་པའི་དུས་ཚོད་ཚུན་ལུ་ ཆ་
གནས་ཡོདཔ་ཨིན། 

དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ གོ་རིམ་ ༢ པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་ལས་ གོ་རིམ་ ༣ པ་འབད་ 
གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ དུས་ཚོད་ཡར་སེང་འབད་དེ་ཡོད།  
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ཀ. གློག་མེ་ཤུགས་ཚད་སོམ་དང་ འབྲིང་རིམ་གྱི་ཚད་གཞི་ཁར་ སོྤྱད་མི་ བཟ་ོགྲྭ་ཁང་ཚུ་ལུ་ གློག་སོྤྱད་ཁྲལ་
དེ་ཡང་ ནམ་གྱུན་ལུ་ དམའ་མཐའི་སོྤྱད་ཚད་གུ་ ངེས་པར་དུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་མིན་པར་ སོྤྱད་ཚད་ངོ་མ་གུ་
གཞི་བརྟེན་ཏེ་ སོད་ནི་དགོཔ་ བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 280 གྱོང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁ. མི་སྡེ་ལུ་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དནོ་ལས་ ཟུར་བརྟག་མཐུན་རྐྱེན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ 
བཟའ་ཁང་ཚུ་ལུ་ ཟླ་རིམ་གློག་མེའི་ཁྲལ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་སོྤྱད་ཁྲལ་ཚུ་ དགོངས་ཡངས་བཏང་སྟེ་ཡོད།  

ག. གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་སོྤྱད་ཐོག་ལས་ བལ་བཤལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཟླ་རིམ་སོྤྱད་གླ་ཚུ་ དགོངས་
ཡངས་བཏང་སྟེ་ཡོད། འདི་གིས་ གཞུང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 51.365 གྱོང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ང. གཞུང་གིས་ འག་འབགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ལཱ་ལྷག་ལུས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དངུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ སྔོན་བྱིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཚུན་ ཐབོ་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༤ ལུ་ 
གནང་གྲོལ་ཏེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བདོག་གཏད་དངུལ་འགྱུར་ལུ་ གནོད་ཚད་དེ་
ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ དུས་ཚོད་ཕྱིས་པའི་ ཉིན་བསར་ཉེས་
ཆད་དེ་ཡང་ འགོ་ཐོག་གནས་གོང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༠.༠༥ ལས་ མཐོ་ཤོས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཚུན་ འཕྲི་སོྣན་
འབད་དེ་ཡོད། གསར་བཏོད་འདི་ཚུ་གིས་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ བཟོ་བསྐྲུན་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་ལནམ་སྦེ་ 
དུས་ཚོད་ཁར་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་ནི་གི་དནོ་ལས་ཨིན།  

4.7.2 དངུལ་རྩིས་ཐབས་ལམ་ཚུ། 

ནད་ཡམས་ཀྱི་གནོད་པ་བཟློག་ཐབས་ལུ་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ འཕལ་ཐོག་གི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབོར་གྱི་
གནོད་པ་ཚུ་ རྒུད་གསོ་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ བ་སབས་བདེ་བའི་ དངུལ་རྩིས་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ཡོད། དེ་ཁ་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལོག་ཐབོ་མ་ཚུགས་
པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ཡང་ཨིན། 

དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ གོ་རིམ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་སོད་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ 
༡) སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་ནིའི་དུས་ཚོད་ ཕར་འཕུལ་དང་ ༢) བལ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོང་ལཱ་
ལུ་ དུས་འཛིན་སྐྱེད་ཆུང་ཐོག་གི་ ལག་ལེན་མ་ར་སོད་མི། ༣) བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་ལུ་ དུས་འཛིན་སྐྱེད་ཆུང་ཐོག་
གི་ ལག་ལེན་མ་ར་སོད་མི། ༤) ལཱ་འཕོ་མཐུད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ སོད་མི་གུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་
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དང་གནས་གོང་གི་མཐོ་ཚད་ཟེར་ ས་ཆའི་གནས་གོང་བཏོན་མི་དང་ འད་མཉམ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནི་ཚུ་
ཚུདཔ་ཨིན།   

ད་རེས་ཡོད་པའི་ ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ ཉོག་སེལ་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ ཁྲིམས་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
དང་ ད་ཡོད་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ བཙན་ཐབས་འབད་དེ་ཡོད།   

4.༨ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་ཚདོ་རྩིས། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་འཆར་དངུལ་འདི་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ ལོ་མཇུག་གི་འཆར་དངུལ་ཨིན། ད་
རེས་ ང་བཅས་རའི་དཔལ་འབརོ་འདི་ལུ་ འཕོ་མཐུད་ཅན་གྱི་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
གནོད་པ་བྱུང་སྟེ་ར་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ གཞུང་གི་མདུན་ལམ་དེ་ཡང་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ “དཔལ་འབརོ་བསྐྱར་གས་ོདང་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ རྟིང་ཤུལ་གྱི་ཡར་འཕར་”དེ་་
ཨིན།  

འདི་ཁ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དཔལ་འབརོ་གཞི་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལས་ གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཙུགས་ཐབས་ལུ་ 
གཞུང་གིས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ཡོད། གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏདོ་ལས་རིམ་འདི་གིས་ ནུས་ཤུགས་དང་ འཕྲུལ་རིག། གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས། 
འཐུང་ཆུ། བཟའ་འཐུང་བཅས་ གནད་དནོ་དབྱེ་བ་ལྔ་ནང་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་ཨིན།  

འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ ཚོད་རྩིས་ཅན་གྱི་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༧༤,༨༠༧.༨༨༧ དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། འདི་གི་ཐོག་ལས་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༣༨,༤༦༦.༩༤༥ དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༦,༣༤༠.༩༤༢ ཨིན།  

རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་འདི་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཡར་སེང་འཐོན་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་
ཡོད། རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་ཡར་སེང་འདི་ གཙོ་བ་ོར་ སྐྱེད་ཀྱི་སོད་ཆ་ཡར་སེང་དང་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ 
དེ་ལས་ ཐནོ་རིམ་ཅན་གྱི་གཙ་ོརིམ་གཞན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐནོམ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དེ་ ར་
ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་གྱི་ཚད་གཞི་ནང་འཁོད་བཞག་ཐབས་ལུ་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་ ཚོད་རྩིས་
དང་ བདེ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད། རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་དཔྱ་བགོ་ཚུ་ འོས་འབབ་ལན་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ སོྤྱད་ནིའི་དནོ་
ལས་ འདས་པའི་རྩིས་ལོ་ཚུ་ནང་བཟུ་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་དེ་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ ལོ་བསར་གནང་
སྦྱིན་དང་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སབས་གཅིག་གནང་སྦྱིན་གྱི་ཐོག་ལས་ འཕ་ོམཐུད་དེ་ སོད་ནི་ཨིན།  
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འདི་ཁ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ ཁུངས་ལན་བཟོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐད་ལུ་ གཞུང་གིས་ འདས་པའི་
རྩིས་ལོ་གཉིས་ནང་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་མི་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཨིན།: 

ཀ) དངུལ་ཕོགས་བརྡ་སོན་ལམ་ལུགས་འདི་ འངོ་འབབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ ལེགས་སྒྱུར་མ་ཐོན་ཚུན་ ལག་
ལེན་ཕར་འཕུལ་ཐོག་ལུ་བཞག་ནི།  

ཁ) རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཐབོ་ལམ་ དངུལ་སྒྱུར་འབད་ནི་དེ་ ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་ནི།  
ག) ཞི་གཡོག་གནས་སོར་ཚུ་ ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལག་ལེན་གུ་གི་བརྟེན་ཏེ་ འབད་མི་ཚུ་ལུ་ (སྒེར་

ཆས་དང་ འགྲུལ་འཐུས་རྐྱངམ་གཅིག་) མ་གཏོགས་ གནས་སོར་གྱི་འཐུས་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ནི།  
ནང་འཁོད་འངོ་འབབ་དེ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་རྐྱངམ་གཅིག་ བཀབ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ཚུ་ ཕྱིའི་གནང་སྦྱིན་ཐགོ་ལས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་དང་ རྩིས་ཆད་
དེ་ སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གིས་ བསུབ་ནི་ཨིན། གཞུང་གིས་ བཟོ་བསྐྲུན་
གསརཔ་དང་། ཡིག་ཚང་དང་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ཉམས་བཅོས། སྒོ་ར་རྐྱབ་ནི། ས་
མཚམས་བདའ་སྟེ་ རྩིགཔ་རྐྱབ་ནི། རཝ་བསྒོར་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་བཞག་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ 
གསར་སྒྲུབ་ཁུངས་ལན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ འདས་པའི་རྩིས་ལོ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ཨིན། གོང་འཕེལ་མིན་པའི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་གྱི་ཐད་ལུ་ གཞུང་གིས་ གནད་འགག་ཅན་
གྱི་ལས་དོན་ རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལུ་ གཞི་མ་བརྟེན་པར་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་
སོད་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་་བཟོཝ་ཨིན།  
4.༩ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༡,༨༢༧.༣༡༡. 
ཨིན། དེའི་ཐོག་ལས་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨,༤༦༦.༩༤༥ (བརྒྱ་ཆ་.༤༧.) དང་ རྒྱུན་
སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36,368.270 (བརྒྱ་ཆ་༤༤.) གི་རྩིས་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་
བོའི་ཚབ་སོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,740.523 (བརྒྱ་ཆ་.༧)དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༡,༢༧༨.༩༠༠(བརྒྱ་ཆ་ ༢) ཨིན།   
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༤.༣ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ། 

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
ཁ་གསལ། དངུལ་བསམོས། 

ཟད་འགྲོ། 74,807.89 

རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 36,340.94 
གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ། 38,466.95 
སྐྱིན་ཚབ། 5,740.52 
ནང་འཁོད། --- 
ཕྱིའི། 5,740.52 
སྩིན་འགྲུལ་གཏང་བ། 1,278.90 
ཡངོས་བསམོ། 81,827.31 

 

4.༩.༡ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36,༣༤༠.༩༤༢ གི་ ཚོད་རྩིས་
བཀོད་མི་འདི་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ གནང་གྲུབ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ལས་ ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་ དེ་ཅིག་
གི་ཡོད། ཡར་སེང་འདི་ སྐྱེད་ཀྱི་སོད་ཆ་དང་ དངུལ་ཕོགས་རིམ་སེང་དང་འཐུས་ དེ་ལས་ གཞུང་གི་གཙོ་
རིམ་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ནང་འཁོད་ཐནོ་ཁུངས་ལས་ གཏང་ནིའི་
དོན་ལས་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་དང་གཅིག་ཁར་ བདེ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད། 
སྐྱེད་ཀྱི་སོད་ཆའི་གྲས་ལས་ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,898.883 དང་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་
འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 683.710 ཨིན། རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ནང་ལུ་ ཤུལ་མའི་ རྒྱལ་ཡོངས་
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ཚོགས་སྡེའི་བཙུག་འཐ་གི་དནོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 430 འབད་མི་ཅིག་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་
འགྲོའི་ཆ་ཤས་ཚུ་ ཁྲམ་རིས་ ༤.༡ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

4.10.1.2 གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 38,466.945 གི་ ཚོད་རྩིས་
བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ གི་རྩིས་ཨིན། ཟད་འགྲོ་བསོམས་
ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དེ་ཅིག་ གནང་སྦྱིན་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ དེ་ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་
ནི་དང་ དེའི་ལྷག་ལུས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ དེ་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་ཨིན། དེ་
ཁ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་གནས་སངས་ ལེགས་སྒྱུར་གཏང་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནང་སྦྱིན་ཁ་སྐོང་
དང་ སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལེན་ནི་ནང་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ཨིན།  ཁྲམ་རིས་ ༤.༢ པ་ནང་ལུ་ 
གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོའི་ཆ་ཤས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
 
4.10.1.3 ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ གདངོ་ལན་ལུ་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ གདོང་ལན་ལུ་ གཞུང་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་ནང་
ལུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༠༠༠ དཔྱ་བགོ་བཞག་ནི་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ སྨན་ཁབ་ཉོ་སྒྲུབ་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 579 དང་ བརྟག་དཔྱད་ལག་ཆས་ཉོ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 207 དེ་ལས་ རང་
སོའི་ཉེན་སྲུང་ཅ་ཆས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 179 གསོ་བ་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ དཔྱ་བགེ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
4.༩.༤ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི། 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་དེ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,278.900 གི་ཚོད་རྩིས་བཀོད་
དེ་ཡོད་ས་ལས་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ལུ་ ཇའེ་ཀ་གི་མ་དངུལ་འོག་ལུ་ གྲོང་གཡུས་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་
གྱི་དོན་ལས་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 27 དང་ ཨེ་ཞི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ ཕུན་
ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 299.820  
་དེ་ལས་ གྲོང་གཡུས་དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ཐོག་
ལས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 300.640  དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་
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འཕེལ་ལས་འཛིན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ གོང་ཚད་རན་པའི་སོད་ཁྱིམ་
བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ་ 651.440 འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

4.༩.༥ སྐྱིན་ཚབ། 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ སྐྱིན་ཚབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,740.52༤ དཔྱ་བགོ་བཞག་མི་དེ་ ཕྱིའི་སྐྱིན་
འགྲུལ་ཉག་གཅིག་གི་དོན་ལས་ཨིན། སྐྱིན་ཚབ་དེ་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཆམས་
བྱུང་ཡོད་པའི་ ཚབ་སོད་ལས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ལེན་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ 
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།   
4.1༠ ལས་སྡེའི་དཔྱ་བགོ། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གི་དནོ་ལུ་ དཔྱ་བགོ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 27,156.637  ཐོག་ལས་ 
དཔྱ་བགོ་མཐོ་ཤོས་འདི་ དཔལ་འབོར་དང་མི་སྡེ་ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  81,827.311 

འབདཝ་ད་ དཔྱ་བགོ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ ཀྱི་རྩིས་ ཨིན། དེའི་འོག་ལས་ར་ མི་སྡེ་ཞབས་
ཏོག་ ལས་སྡེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 23,888.535  འབདཝ་ད་ བརྒྱ་ཆ་. ༢༩.༦ གི་རྩིས་ཨིན། ལས་སྡེ་
རེ་རེ་བཞིན་གྱི་འོག་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་ ༦ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། ཐིག་ཁྲམ་ 
༤.༥ པ་ནང་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ ལས་སྡེའི་དཔྱ་བགོའི་བཅུད་བསྡུས་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོད།  
 
ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༤ རྩིས་ལ་ོ 2022-23 གྱི་ ལས་སྡེའི་དཔྱ་བགོ་ཚུ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གི་ལས་
སྡེའི་་དཔྱ་བགོ། 

    

ལས་སྡེ། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། བསོམས། བགོ་སྐལ་
% 

མི་སྡེའི་ལས་དནོ། 14,613.66 9,274.88 23,888.54 29.20% 
གསོ་བ། 5,464.98 5,107.42 10,572.40 12.90% 
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ཤེས་རིག། 9,148.68 4,167.46 13,316.14 16.30% 
དཔལ་འབརོ་དང་མི་མང་ལས་
དནོ། 

4,027.00 23,129.63 27,156.64 33.20% 

སོ་ནམ། 2,015.79 5,059.76 7,075.56 8.60% 

བརྒྱུད་འབྲེལ། 605.581 1,505.98 2,111.57 2.60% 
ཁྱིམ་བཟོ་དང་མི་སྡེ། 362.508 4,328.38 4,690.89 5.70% 
ནུས་ཤུགས། 105.063 1,096.73 1,201.79 1.50% 

ས་གཏེར་དང་བཟོ་བཏོན། 529.087 2,568.14 3,097.23 3.80% 
འཁོར་ལམ། 408.971 8,570.64 8,979.61 11.00% 

ལམ་སྲོལ་ལས་དནོ། 789.046 980.267 1,769.31 2.20% 

སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལས་དནོ། 10,587.54 4,595.21 15,182.75 18.60% 

ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་འཛིན་ལས་
དནོ། 2,741.11 486.956 3,228.06 3.90% 

ནང་གསེས་ བསམོས། 32,758.35 38,466.95 71,225.29 87.00% 

སྐྱིན་ཚབ། 3,582.59 5,740.52 9,323.12 11.40% 
སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི། 0 1,278.90 1,278.90 1.60% 

བསོམས། 36,340.94 45,486.37 81,827.31 100.00% 
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4.11.1 གས་ོབ་ལས་སྡེ། 

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ནད་ཡམས་དང་འད་བའི་ མངོན་དཔག་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ ཐོན་རིམ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ གསོ་བའི་སྐྱོང་བཞག་རིམ་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་དགས་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད།  འདི་
ཁ་ལུ་ གསོ་བའི་སྐྱོང་བཞག་ལུ་ འགྱུར་བ་མགྱོགས་དགས་འབད་ཐནོམ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ 
འཕྲུལ་རིག་གི་འགྱུར་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡོདཔ་བཟ་ོདགོཔ་འདི་ཡང་གལ་ཆེ།   

འདི་འབདཝ་ལས་ གསོ་བའི་སྐྱོང་བཞག་གི་ འཆར་དངུལ་དེ་ ཐོན་རིམ་ཅན་གྱི་ གནས་སངས་གུ་གཞི་བརྟེན་
ཏེ་ བརམ་དགོཔ་ལས་ ལོ་རེ་བཞིན་ལུ་ བ་སྒོ་མ་འད་བའི་སྒོ་ལས་ བརམ་དགོཔ་ཡོད། འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་དོན་ལུ་ གསོ་བའི་ལས་སྡེ་ལུ་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
10,572.400 བཞག་ཡོད་མི་དེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱ་བགོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་  12.9 གི་རྩིས་ཨིན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-
༢༣ ནང་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤,༠༩༤.༤༧༤ དཔྱ་བགོ་བཞག་
སྟེ་ཡོད། གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་
གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། འདི་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༥༣༨,༡༢༤ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ མི་རློབས་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྨན་ཁབ་ཉོ་སྒྲུབ་ (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༣༢.༥༧༠)དང་ བརྟག་དཔྱད་ལག་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧༣,༠༠༠) དེ་ལས་ 
ནད་འབུབ་བསལ་སྨན་མཁོ་སྒྲུབ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 50)དང་ སོྲག་རླུང་འཕྲུལ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༢.༥༥༤)ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཐོགས་ཆག་མེད་པར་སོད་ནིའི་
དོན་ལས་ སྨན་ཁང་ལག་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 301 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

གོང་གི་དཔྱ་བགོ་གུ་ མུ་ཏིག་ཐང་དང་ སས་སྦི་ན་ སེམས་རྟོགས་ཁ་ སྡེབ་སྲིད་ཚུ་དང་འད་བའི་ ས་གནས་
ཚུ་ནང་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་སྒོ་ཁར་བཀལ་ཐབས་ལུ་དང་ སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ མི་མ་ཤོང་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་ལུ་ ཡན་ལག་སྨན་སོད་ཁང་ཚུ་ བཟ་ོབསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 63.500 དཔྱ་
བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། འདི་ཁར་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་ཚུ་ ནད་པའི་སྐྱོང་བཞག་ འོས་འབབ་ལན་ཏོག་
ཏོ་ཚུ་ འཚོལ་སོྤྱད་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ལས་ གསོ་བའི་ཤེས་ཡོན་འཕོ་མཐུད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
67.923 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
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ད་རེས་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་བཟ་ོབསྐྲུན་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དནོ་ལས་ བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༦༠.༡༣༡ དཔྱ་བགོ་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ ཉལ་ཁྲི་ ༡༥༠ འབད་མི་ རྒྱལ་བཙུན་རྗེ་བཙུན་པདྨ་སྐྱེས་མ་དང་ཨ་
ལོའི་སྐྱོང་བཞག་ སྨན་ཁང་བཟ་ོབསྐྲུན་ (དངུལ་ཀྲམ་སཡ་ 340.000) དང་ ཉལ་ཁྲི་ ༦༥ འབད་མི་ མོང་
སྒར་ཨ་ལོའི་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་  (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 323.890) དེ་ལས་ གི་དར་གོམ་ལུ་ ཡན་ལག་
ལཱ་རིགས་ཚུ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 62.216) མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

གསོ་བའི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་འོག་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་འཕདོ་བསྟེན་ ལེགས་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ 
གསོ་བའི་བརྡ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་སྒོ་ལས་ ནད་བརྟག་དང་ སྨན་བཅོས་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་  174.740 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་བསྟེན་སྨན་
ཁང་འོག་ལུ་ དནོ་ཧིང་ནད་བརྟག་འཕྲུས་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 84.500 དཔྱ་བགོ་
བཀོད་དེ་ཡོད།   

4.1༠.2 ཤེས་རིག་ལས་སྡེ། 

ཤེས་རིག་འདི་ མི་སྡེ་དང་ སྤྱིར་བཏང་དཔལ་འབརོ་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་གཙོ་
བོ་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ གནད་འགག་ཅན་གྱི་བསམ་ཞིབ་དང་ དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རིག་རལ་ དེ་
ལས་ ཐག་གཅད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཡར་དག་གཏང་སྟེ་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ འགྱུར་བ་ཚུ་འབག་འངོ་ནིའི་ ལྕོགས་
གྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཁམས་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཐནོ་འབྲས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ཤེས་
རིག་གི་རིམ་ལུགས་སྲ་བརྟན་འངོ་དགོཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ ཤེས་
རིག་གི་གོ་སྐབས་ཡར་དག་གཏང་ནི་དང་ སྲིད་བྱུས་དང་ ར་གཞུང་ བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ འཕ་ོམཐུད་ཅན་འབད་ 
གཞི་སྒྱུར་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ སོླབ་གྲྭ་ཚུ་གི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལེགས་སྒྱུར་གཏང་ནི་ཚུ་དང་
སྦྲགས་ཏེ་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་ ལེགས་སྒྱུར་གཏང་ནི་ལུ་ འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་གནང་དང་གནང་
བཞིན་པར་ཡོད།    

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ ཤེས་རིག་ལས་སྡེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 13,316.135  དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་
ཡོད་མི་དེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱ་བགོ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 16.3 ཨིན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ གསར་
སྒྲུབ་ཟད་འགྲོའི་དཔྱ་བགོ་ བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༤,༠༣༥.༢༧ ཨིན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་
ལུ་ དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་ལུ་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དནོ་
ལས་ ཤེས་རིག་གཞི་སྒྱུར་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༣༢.༥༠༠) དང་  འཕྲུལ་རིག་དང་ རིག་རལ་གོང་འཕེལ་
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གྱི་ གཞི་འགྱམ་དེ་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་ བཟ་ོརིག་དང་རྩིས་རིག་བཅས་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ ཡར་དག་
གཏང་ནི་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 150) དེ་ལས་ རིག་རལ་གོང་འཕེལ་དང་ སྤང་སྦི་ས་རྒྱལ་འཛིན་སོླབ་གྲྭ་གི་ 
ཤེས་ཡོན་བ་སྒོ་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ སོླབ་གྲྭ་ ༢༢ ནང་ འབྲུག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ཐོག་གི་ 
ཤེས་ཡོན་གྱི་བ་སྒོ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལས་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གི་ཅ་ཆས་ མཁོ་
སོད་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་ནི་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧)ཚུ་ཨིན།  

འདི་ཁ་ལུ་ དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་ མི་ཚེ་ནང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ འཕྲུལ་རིག་གུ་གཞི་བརྟེན་པའི་ 
ཤེས་ཡོན་ ཡར་དག་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ བརྡ་དནོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རི་ག་ བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་ལས་
རོགས་ཚུ་གི་ ཤེས་ཡོན་ གོང་འཕེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༠ 
དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

ལས་སྡེ་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་ཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་འོག་ལུ་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ གསར་སྒྲུབ་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 666.798 འབད་མི་ཅིག་ ཚུད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ སོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 116.570། སོླབ་ཚན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་56.269། རྩེད་རིགས་མཐུན་རྐྱེན་བཟ་ོ
བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 14.540། གོང་འཕེལ་གཞན་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 30.000 འབད་མི་
ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་མཐ་ོརིམ་སོླབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་གི་ གཞི་
རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 250.000 འབད་མི་ཅིག་ཡང་ དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ།  
4.1༠.3 རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐནོ་སྐྱེད་ལས་སྡེ།  

བཟའ་ཆས་དང་ཟས་བཅུད་ཉེན་སྲུང་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཡར་དག་གཏང་ནི། ནང་འདྲེན་
ཚབ་འཛིན་འབད་ནི། དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་དང་ སྐྱེ་ལན་རིགས་སྣ་ ཉམས་སྲུང་དང་འཛིན་སྐྱོང་
ཚུ་གི་དོན་ལས་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདི་ གནད་
འགག་ཅན་ཅིག་ཨིན།  ད་རེས་ ནད་ཡམས་ཐོན་པའི་གནས་སངས་ནང་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐནོ་སྐྱེད་ལས་
སྡེ་གི་ འགན་ཁུར་དེ་ ག་ནི་བ་ཡང་ ཁག་ཆེ་དགས་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་ དཔལ་འབོར་བསྐྱར་
གསོ་ལུ་ འཕལ་མཁོའི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་ཡོད། 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
7,075.557   དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད་འདི་ དཔྱ་བགོ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 8.6  དེ་ཅིག་ཨིན། བཟའ་
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ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ སོ་ནམ་ཞིང་པ་ཚུ་གི་ འབབ་ཁུངས་ཡར་དག་གཏང་ནི་དང་ ན་
གཞོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཏོན་ནི་ དེ་ལས་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ བཟའ་ཆས་ཚུ་ ཚོང་སྒྱུར་
འཐབ་ནི་དང་ རང་བཞིན་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ ངོ་རྟགས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཆེད་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཞིན་སྐྱེ་དངོས་
ཀྱི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་ལུ་ དཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 161.034 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། རྒྱལ་
ཡོངས་རང་བཞིན་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་འོག་ལུ་ རང་བཞིན་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་སོན་དང་ ལོ་ཐགོ་ ལུད་
ཚུ་གི་ཐོན་སྐྱེད་བཟ་ོནི་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 19)དང་ སེམས་རྟོགས་ཁ་ལུ་ ལས་རིམ་ལ་ལོ་ཅིག་བཀོད་པ་
ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་དང་སོན་རིགས་ལྟེ་བ་ནང་ སྐྱེ་ལན་ཕ་རབ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟ་ོབསྐྲུན་  (དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 28) དེ་ལས་ སེམས་རྟོགས་ཁ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ སྐྱེ་ལན་ཚད་འཛིན་
བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 25)དང་ སྤ་རོ་ལུ་ ཚོང་སྒྱུར་ལས་ཁང་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 20) འདོ་གསལ་སྤང་ རྒྱལ་ཡོངས་སོ་ནམ་ལྟེ་བ་ནང་ སྤྱི་དོན་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟ་ོབསྐྲུན་ (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 13) རང་བཞིན་སྐྱེ་དངོས་ངེས་སོར་ཡར་དག་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 38) ཚུ་ཨིན།   

ཚོང་སྒྱུར་ལུ་ གནས་གོང་རིམ་སྒྲིག་གི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་མེདཔ་ལས་ ཐོགས་ཆག་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་
དཔྱད་དང་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ དེ་ལས་ ངེས་སོར་འབད་མི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོན་བཙན་ཐབས་
འབད་ནི་དང་ གྲ་སྒྲིག་ལས་དོན་ཚུ་ནང་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དེ་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། འདི་གི་ཐད་ལུ་ 
ཞིབ་དཔྱད་དང་བརྟག་དཔྱད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 17.9 དང་ དཔག་བསམ་ཁ་ལུ་ སྔོ་ཤིང་དང་སྒོ་ནོར་ 
ཟུར་བརྟག་མཐུན་རྐྱེན་ བཟ་ོབསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10 དེ་ལས་ དོས་རྐྱབ་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ གཅིག་
སྒྲིལ་བསིལ་མཛོད་བཟ་ོབསྐྲུན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་ལྷན་ཐབས་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་ དེ་ལས་ ཁམ་དང་ཅུ་གླིའི་
བཟའ་ཆས་ ཇེམ་གྱི་ ཚོང་ལཱ་གཞི་བཙུགས་ཚུ་གི་དོན་ལས་ བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 152.8 དཔྱ་
བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།  

4.11.4 ས་གཏེར་དང་བཟ་ོབཏནོ་བཟ་ོགྲྭ། 

ས་གཏེར་དང་བཟོ་བཏོན་བཟོ་གྲྭ་གིས་ ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་དང་ ཕྱིར་ཚོང་ ཡར་འཕར་གྱི་དོན་ལས་ ཅ་
དངོས་དང་གཏེར་རས་ཚུ་གི་ ཐནོ་སྐྱེད་བཟོ་ནིའི་ནང་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་འགན་ཁུར་འབག་ད་ོཡོདཔ་ལས་ ལས་
སྡེ་འདི་ལུ་  གཞུང་གིས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ ས་
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གཏེར་ལས་སྡེ་གིས་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 8,500 ཕན་ཐབས་འབད་
ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།  

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ ལས་སྡེ་འདི་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,097.226  དཔྱ་བགོ་
བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱ་བགོ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་. ༣.༨ ཨིན། ཁོང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་གྲས་
ལས་ ལས་རིམ་གཙོ་བོ་ལ་ལོ་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་ དཔག་བསམ་ཁ་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ངང་ལམ་ཚུ་ནང་ 
ས་ཐོག་འབབ་ཚུགས་གོང་འཕེལ་དང་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 516.199)དང་ དམ་དུམ་དང་ དཔག་བསམ་ཁ་ 
སྦྱི་མི་ནང་ འཇིགས་མེད་གླིང་ མོ་ཏང་ག་བཅས་ནང་ བཟ་ོགྲྭའི་ས་ཁོངས་དང་གླིང་ག་ གཞི་བཙུགས་ (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༡༨.༨༢༡) དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ངོ་རྟགས་འོག་ལུ་ ཕྱིར་ཚོང་སྣ་ཁག་རྒྱ་སྐྱེད་  (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 23) ཚུ་ཨིན། དེ་ཁ་ལུ་ གློ་བུར་གྱི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ ས་སྣུམ་པེ་ཊོལ་དང་ ཐབ་རླུང་ཚུ་ ཐོགས་
ཆག་མེད་པར་འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་ཤར་ཕྱགོས་དང་ དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་ ས་སྣུམ་བཀྲམ་
སྤེལ་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 114.404 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ མ་ཚད་ ས་གནས་
མ་འདཝ་ཚུ་ནང་ གཏེར་རས་འཚོལ་ཞིབ་དང་ ས་དོན་སྤེད་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 27.132 དཔྱ་བགོ་
བཀོད་དེ་ཡོད། 

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ གི་རྩིས་ ནང་འཁོད་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུ་འབདཝ་ལས་ 
གཞུང་གིས་ ནང་འཁོད་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ ལས་རིམ་གཙ་ོཅན་གྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ རྒྱབ་སྐྱོར་
གྱི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 170.649 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་དེ་གིས་ དཔལ་
འབོར་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ ལས་སྣ་གཞི་བཙུགས། ནང་འཁོད་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཕྱིར་ཚོང་
བཙན་ཐབས། ནང་འདྲེན་ཕབ་ཆག། ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཏོན་ནི་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་བའི་རེ་བ་ཡོད། 
ལས་སྡེ་འདིའི་ ལས་དོན་ཚུ་གི་གྲངས་སུ་ དམ་དུམ་ལུ་ ལས་སྣ་གཞི་བཙུགས་ལྟེ་བ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
15.769)དང་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ལག་ཆས་མཁོ་སོད་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 37.750) དེ་ལས་ ཚོང་ལཱ་གསར་
བཏོད་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུགས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10.900)ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

༤.༡༠.༥ བལ་བཤལ། 

བལ་བཤལ་ལས་སྡེ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་འོང་འབབ་དང་ ལཱ་གཡོག་བཏོན་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་གཙོ་
བོ༌ཅིག་ ཨིནམ་མ་ཚད་ བརྗེ་སོར་འབད་བཏུབ་པའི་ ཕྱི་དངུལ་གྱི་ ཐོན་ཁུངས་ཅིག་ཡང་ཨིན། ཨིན་རུང་ 



73 
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ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་ འགྲུལ་བཀག་དང་ ས་
མཚམས་སྒོ་བསམ་ནི་དེ་གིས་ ལས་སྡེ་འདི་ལུ་ ཐོ་སོམ་སྦེ་ར་ཕོག་སྟེ་ཡོད།   

བལ་བཤལ་ལས་སྡེ་ལུ་ འགྲུལ་བཀག་གི་གནས་སྐབས་ནང་ལུ་ གཞུང་གིས་ དཔལ་འབོར་བྱུང་རིམ་འཆར་
གཞི་ འོག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་གཡོག་བང་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་མགོན་
སྐྱབས་སྐྱིད་སྡུག་གི་འོག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཡང་གནང་སྟེ་ཡོད།  འདི་ཁ་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ནང་ལུ་  
སྐྱེ་ལན་ལ་བཤལ་ལས་འགུལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ བལ་བཤལ་གོང་
འཕེལ་ནང་ལུ་ སྐྱེ་ལན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་ གཙོ་བརོ་བཟུང་ནི་དང་  འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྐྱེ་ལན་བལ་
བཤལ་གྱི་ས་གནས་ དཔེ་ཚད་ཅན་སྦེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དེ་ཨིན།  

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བལ་བཤལ་ལས་སྡེའི་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢༣.༤༦༢ ཨིན། 
བལ་བཤལ་ལས་སྡེའི་འོག་ལུ་ ལས་སྣ་གཙོ་བོ་ཚུ་ཡང་ འཁོར་ལམ་སོ་ཁའི་མཐུན་རྐྱེན་ གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་
དང་ སོང་བརྡར། བལ་བཤལ་དང་མགྲོན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ རིག་རལ་བསྐྱར་གསོ། བལ་བཤལ་རིམ་ལུགས་ཡར་
དག་གཏང་ནི། ལ་བཤལ་གྱི་ཐོན་དངོས་ཚུ་ ཨང་གནས་ཐོག་བཀོད་ནི། སྐྱེ་ལན་ལ་བཤལ་གྱི་ལམ་སོན་དང་ 
ངེས་སོར་རིམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།  

4.11.6 གཡགོ་འབྲེལ་སངོ་བརྡར་དང་ ལཱ་གཡགོ། 

ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ལུ་ གདངོ་ལན་འབད་ཐབས་ལུ་དང་ ནད་ཡམས་འཇོམས་ཤུལ་གྱི་ 
གནས་སངས་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་སྲ་བརྟན་ ཡར་དག་གི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
འཆར་གཞི་དང་ཐབས་བྱུས་ མ་འདཝ་ཚུ་ བཀོད་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད། ཐོན་རིམ་ཅན་གྱི་ དཔལ་འབོར་གྱི་
དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤུས་ཚད་ཆེ་བའི་སོང་བརྡར་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ འབྲུག་གི་ལས་མི་ཚུ་གི་ སྲ་བརྟན་
ཡར་དག་གི་དནོ་ལས་ ཐབས་བྱུས་ལེ་ཤ་ཅིག་ གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།  

རིག་རལ་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་འདི་ ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་པའི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབརོ་ལུ་ གནདོ་པ་མར་ཕབ་
འབད་ནི་དང་ དནོ་སྨིན་དང་ ཡོངས་རོགས་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ བསྐྱར་གསོ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འགོ་
བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨིན། འཆར་གཞི་འདི་གིས་ མི་མང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ར་གཞུང་
བསྐྱར་ཞིབ་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་། སོང་བརྡར་ཅ་ཆས་དང་ ལག་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི། དེ་ལས་ 
ཁེ་ལཱ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ སོང་བརྡར་བྱིན་ནི་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དང་
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བསྟུན་པའི་ སྤུས་ཚད་ལན་པའི་ སོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་སྡེ་ མ་འདཝ་ཚུ་ནང་ ཁྱད་ལཱ་
འབད་མི་ལས་མི་ མ་ལང་བའི་དཀའ་ངལ་ བསལ་ཐབས་འབདཝ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་ལུ་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་333.777 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ཚད་གཞི་ ཡར་སེང་ཅན་སྦེ་ཐོན་མིའི་ དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ 
ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,356.108 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། 
དཔྱ་བགོ་འདིའི་ཐོག་ལས་ གཡོག་འབྲེལ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ སོང་བརྡར་ལུ་དགོ་པའི་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་
ཆས་ཚུ་སོད་ནི་དང་ སོང་བརྡར་བ་ཚུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཉམས་མོང་གི་དོན་ལུ་ སོང་
བརྡར་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ གཡོག་འབྲེལ་སོང་བརྡར་ཚུ་ བཙན་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་ ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ འཕོ་
མཐུད་ནི་ཨིན།  འདི་ཁ་ལུ་ ན་གཞོན་གྲལ་གཏོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་ལས་རིམ་དེ་ཡང་ འཕོ་མཐུད་ནི་ཨིན། 
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 118.000) 

འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་འགོ་ལུ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 81.333) སྔ་གོང་ཤེས་ཡོན་ངོས་འཛིན་དང་ སོང་
བརྡར་བ་ཚུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་ཐོན་ཁུངས་གོང་འཕེལ་
དང་ རྒྱལ་ཡོངས་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ན་གཞོན་ཚུ་ རིག་རལ་ཡོདཔ་བཟ་ོནི་དེ་ཡང་ འཕ་ོ
མཐུད་དེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ལས་དོན་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་
དངུལ་ཐོག་ལུ་ རིག་རལ་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 480.909) དང་ འཕྲུལ་
རིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་དང་ བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ གཡོག་འབྲེལ་མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་
ལུ་ ཡར་སེང་འབད་ནི་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 150.999) དེ་ལས་ རིག་རལ་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 336.786)ཚུ་གུ་ འཕྲུལ་རིག་དང་གཡོག་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་སོང་བརྡར་ ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ འཛུལ་
ཞུགས་གོ་སྐབས་ ཡར་སེང་དང་འད་མཉམ་བཟོ་ནི། སོང་བརྡར་དེ་ཚུའི་ སྤུས་ཚད་དང་ འབྲེལ་དནོ་ལེགས་
སྒྱུར། འགོ་ཁྲིད་དང་སྐྱོང་བཞག་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ སོང་བརྡར་དེ་ཚུ་ གཞི་སྒྱུར་འབད་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན།  

4.1༠.7 འཁོར་ལམ་ལས་སྡེ།  

འཁོར་ལམ་ལས་སྡེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་དང་ཡར་འཕར་ལུ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ ཁེ་
ཕན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གིས་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ཁེ་ཕན་བྱུངམ་ཨིན། དཔལ་འབོར་ནང་ལུ་ བཀྲམ་
སྤེལ་གྱི་རྒྱུན་ལམ་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་ནི་དང་ ཅ་ཆས་དང་བས་ཏོག་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཚུ་ལུ་
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དང་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ འཇོན་སབས་ཅན་འབད་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བརྟེན་པའི་ གཞི་
རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ དགོཔ་ཡོད། འཁོར་ལམ་གྱི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་དང་ མི་སྡེ་ འཕདོ་
བསྟེན་ ཤེས་རིག་བཅས་ཀྱི་ གོ་སྐབས་ཚུ་བཏོནམ་ཨིན། གནམ་དགུན་ལུ་ ཁཝ་ཡང་བསྐྱར་རྐྱབ་ནི་དང་ 
གནམ་བྱཱ་ལུ་ ཆར་ཆུ་གི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ཐོན་རུང་ འཁོར་ལམ་ལས་སྡེ་གིས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ བཟོ་བསྐྲུན་
དང་ ལེགས་སྒྱུར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གཞུང་ལམ་དང་ རོང་ཁག་འཁོར་ལམ་ཚུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་
ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སྟེ་ར་ བཞག་ཚུགས་ཏེ་ཡོད།  

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ འཁོར་ལམ་ལས་སྡེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  8,979.609  དཔྱ་བགོ་བཀོད་
དེ་ཡོད། འཁོར་ལམ་ལས་སྡེའི་ ལས་སྣ་ཚུ་གི་གྲངས་སུ་ སྒོམ་ཕུ་-སྤན་སང་གི་གཞུང་ལམ་ བཙན་ཐབས་ 
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 49.500)དང་། རྟ་རས་ཐང་རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་འཁོར་ལམ་
བཟོ་བསྐྲུན་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 50.000)། རྟིང་རྟིང་སྦི་-ཕ་ོའཕེལ་གཞུང་ལམ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
60.000)དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིག་-ལྕམ་ཀུ་ན་འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 77.130)། མཇུགམ་
བག་-རའེ་བྲག་གི་ འཁོར་ལམ་བཙན་ཐབས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 81.695)། དཔག་བསམ་ཁ་-མ་ནི་ཀྲར་ 
འཁོར་ལམ་བཟ་ོབསྐྲུན་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 85.000)། ཚེ་གླིང་གོར་-ཁོ་ཐག་པ་ གཞུང་ལམ་ལེགས་སྒྱུར་ 
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 94.000)། ཀུ་རི་ཟམ་པ་-རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ འཁོར་ལམ་ལེགས་སྒྱུར་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
105)། སེང་གོར་-བྲག་མ་གླིང་གཞུང་ལམ་ ལེགས་སྒྱུར་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 194.150)། ཨུ་ར་-ཡོང་ཀ་
ལ་-རོད་པ་གཞོང་གི་ གཞུང་ལམ་ལེགས་སྒྱུར། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 167.070)། སྦྱེ་ན་-ཁོ་ཐང་ཁ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བའི་ འཁོར་ལམ་ལེགས་སྒྱུར་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 255.921)དང་ གནམ་བྱཱ་ཆར་ཆུ་
གིས་ གནོད་རྐྱེན་ཉམས་གསོ་དང་ གནོད་ཉེན་མར་ཕབ་ཀྱི་ལཱ་  (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 187.000)ཚུདཔ་ཨིན།   

4.1༠.8 ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ ཁྱིམ་བཟ་ོ མི་མང་མཁོ་བད་ལས་སྡེ།  

འོས་འབབ་ལན་པའི་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ སོད་ཁྱིམ་ཚུ་ སོད་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལང་ཚད་ལན་པའི་ གཞི་
རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ སོད་ཁྱིམ་ མི་མང་མཁོ་བད་ཚུ་གི་ དགོས་མཁོ་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཕོ་མཐུད་
དེ་ར་ ངོས་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ ཁྱིམ་བཟ་ོ མི་མང་མཁོ་བད་ལས་
སྡེ་ལུ་ རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  4,690.887  དཔྱ་
བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། ལས་སྡེ་འདིའི་ ལས་དནོ་གཙ་ོབའོི་གྲངས་སུ་ བསམ་རྩེ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ བསམ་
གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ གསར་སང་བཅས་ ལོྷད་མཚམས་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་བཞི་ནང་ ཟུར་བརྟག་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ 
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བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༦༡༢.༠༣༣ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། འཐུང་ཆུའི་ལས་རིམ་གཙོ་
ཅན་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ བདེ་སྲུང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་འཐུང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཁྲོམ་
སྡེའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་དང་ གྲོང་གཡུས་ཀྱི་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར། ཞིང་ཆུའི་ལས་
འཆར་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འཐུང་ཆུའི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་འདི་ རོང་ཁག་ ༢༠ དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ ༤ ནང་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོད། ད་རེས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འཆར་ ཆེ་ཆུང་མ་འདཝ 170 མཇུག་བསྡུ་
སྟེ་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། བདེ་སྲུང་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་འཐུང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ཐོག་ལུ་ 
ལས་འཆར་ 37 འགོ་བཙུགས་ཡོད་ས་ལས་ ལས་འཆར་ ༢༢ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ རོང་ཁག་ ༢༠ མཐའ་
དབུས་མེད་པར་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འཐུང་ཆུའི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་གྱི་དནོ་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,653 དཔྱ་བགོ་སོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ རྩིསལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ལས་འཆར་ 
100 ལས་ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ཨིན། ལས་སྡེ་འདི་གིས་ བསམ་གྲུྲིུབ་ལྗོངས་མཁར་དང་ 
བདེ་བའི་ཐང་ རང་འབྱུང་བཅས་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ བཙོག་ཡུར་རིམ་ལུགས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 156.850)དང་ མི་མང་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ བསྐྱར་བཀོད་འབད་ནི་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 11.200)། དེ་ལས་ 
སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ གཞི་རྟེན་སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ལག་ཆས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10.000)ཚུ་ཡང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།  

4.1༠.9 བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་སྡེ། 

བརྒྱུད་འབྲེལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ ཁེ་ཕན་ཡོད་མི་ལས་སྡེ་
ཅིག་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གིས་ བརྡ་དནོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་ སྲ་བརྟན་གྱི་གནས་སངས་ གསར་
བཏོད་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ནང་ བརོད་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། བརྡ་དནོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་
གི་ གཞི་མཁོ་ཆས་སོད་ནི་གིས་མ་དོ་བར་ བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་སྐར་ཐོག་གི་ཞབས་ཏོག་གི་ སྤུས་ཚད་
ལེགས་སྒྱུར་དང་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གི་ཁྱད་ལཱ་ ཡར་དག་ དེ་ལས་ བརྡ་དནོ་བརྒྱུད་འབྲེལ་
འཕྲུལ་རིག་ལས་སྡེ་གི་དོན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་གནས་སངས་ བ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟ་ོབའི་སྒོ་ལས་ མི་མང་ལུ་ 
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཨང་གནས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སོད་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ད་ོཡོདཔ་
ཨིན།  

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,111.565 དཔྱ་
བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ ལས་སྡེའི་དཔྱ་བགོ་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༦ གི་རྩིས་ཨིན། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ རིག་པ་ཅན་དང་ ཡོངས་རོགས་ཡོད་པའི་མི་སྡེའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལུ་ གཞི་སྒྱུར་འབད་ནིའི་དོན་
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ལས་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་འབྲུག་ཡུལ་ཟེར་བའི་ ལས་རིམ་གཙ་ོཅན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
661.803 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ གཞུང་གི་གསར་བཏོད་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་
ལྟེ་བའི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་བཙན་ཐབས་ལུ་ ལས་དོན་གཙོ་བ་ོཚུ་ནང་  བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་
དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་ལུ་ ཨང་གནས་གཞི་སྒྱུར་དང་ གསར་བཏོད་ཡར་དག་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
70)དང་ འབྲུག་ཞིབ་འཚོལ་དང་ཤེས་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་དང་ གནད་སྡུད་ལྟེ་བ་རྒྱུན་སྐྱོང་  (དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 23.314) དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གནད་སྡུད་བརྗེ་སོར་ལམ་ལུགས་བཙན་ཐབས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
10)ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།  

འདི་ཁ་ལུ་ འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ འཚོ་རྟེན་ལེགས་སྒྱུར་དང་ནུས་ཅན་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལས་ མཁའ་དབྱིངས་ཚན་རིག་
དང་ འཕྲུལ་རིག་ནང་ དན་གསལ་དང་ དང་འདདོ་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ནང་འཁོད་འཕྲུལ་སྐར་ ཡུ་༣ པ་
དང་ ཡུ་༥ པ་ཚུ་ བཟ་ོབཅོས་འབད་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 41 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།  

དཔྱ་བགོ་འདི་ནང་ བུམ་ཐང་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ རྒྱུགས་ཐང་རྩི་ནག་བསྐྱར་ལོག་དང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ (དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 57.049)དང་། ཡོན་ཕུ་ལ་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ རྒྱུགས་ཐང་མཇུག་གི་ཉེན་སྲུང་ས་ཁོངས་
གོང་འཕེལ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 57.46༨)། རངོ་ཁག་ ༡༤ ནང་ལུ་ གློག་འཕྲུལ་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ གློག་
ཤུགས་བསྐྱར་གསོ་ཁང་ གཞི་བཙུགས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 14.251)། འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་ལག་ཆས་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 14.5)ཚུད་དེ་ཡོད། དེ་ཁ་ལུ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཡོངས་ཁྱབ་ཅན་
གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ ཡར་དག་གི་དནོ་ལས་ གྲོང་གཡུས་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ལས་འགུལ་ གོ་རིམ་ ༦ པའི་
དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 78.289 དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཁྱབ་ཤུགས་བལ་རྟོག་ལག་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 54.372 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།  

༤.༡༠.༡༠ ནུས་ཤུགས་ལས་སྡེ། 

འབྲུག་ལུ་ སླར་བྱུང་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། གློག་མེ་
ལས་འགུལ་འདི་ འབྲུག་གི་དཔལ་འབོར་གྱི་ སོྲག་ཤིང་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ནང་འཁོད་
ཐོན་སྐྱེད་ཡར་འཕར་ལུ་ ཁེ་ཕན་མཐོ་ཤོས་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ཡུན་བརྟན་དང་སླར་བྱུང་ཅན་གྱི་
ནུས་ཤུགས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འཕེལ་ཤུག་ཅན་ལུ་འགྱུར་བའི་བསྒང་ཡོད། འདི་ཐད་ རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་ཐོག་ལས་ ཡིད་ཆེས་བརྟན་པའི་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ ལས་སྡེ་འདི་ལུ་ 
འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༢༠༡.༧༩༣ ་དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
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ལས་སྡེ་འདིའི་ ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ནང་ སྲས་ཕུ་ལུ་ མེ་ག་ཝཊི་ ༡༧.༣༨ འབད་མི་ ཉིན་དདོ་གློག་མེ་བཟོ་
བསྐྲུན་ ལས་འགུལ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 876.075)དང་ ཧའེ་དོ་ཇེན་གྱི་ནུས་ཤུགས་དེ་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་གཞན་འབད་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 17.530)། དེ་ལས་ ཀུ་རི་གོང་རི་གློག་
མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་ བཟོ་སྒྲིག་འབད་ནི་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 40.00)ཚུ་ ཚུད་དེ་
ཡོད། 

4.1༠.11 ཆོས་ཕྱགོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལས་དནོ།  

ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་སོྲལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ རྒྱུན་བརྟན་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ལུ་ སྔར་རྒྱུན་ལམ་སོྲལ་བཟང་པའོི་ རྟགས་དང་མཚན་མ་བཟང་པ་ོཡོད་པའི་ སྒྲིག་བཀོད་དང་ས་ཁོངས་
ཚུ་ ཉམས་བཀོད་དང་ བཟ་ོབསྐྲུན་ ཉམས་སྲུང་ཚུ་ འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། འདི་གི་ཐད་
ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ ལས་སྡེ་འདི་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  1,769.313 དཔྱ་
བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ནང་ ལཱ་གི་ཡར་འཕེལ་དང་ གོང་འཕེལ་ལས་
སྣ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ གནདོ་པ་བྱུང་སྟེ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་འདི་གི་ཐད་ལུ་ 
ལཱ་མང་ཤོས་ཅིག་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་མི་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལཱ་གི་ཡར་འཕེལ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་ཐོན་
ཏེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལས་ རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་
བསྐྱར་བཞེངས་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་རོང་ བསྐྱར་བཞེངས་འབདཝ་ད་ རྒྱ་ཆེ་བའི་བསྐྱར་བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་ ཁག་
གཉིས་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 146 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
འདི་བཟུམ་སྦེ་ གཞན་ཡང་ ཉམས་གསོའི་ལཱ་ ཁག་གཉིས་ (རྟ་མགོ་དང་ལྕགས་རི་ལྷ་ཁང་)ཡང་ འཆར་
དངུལ་དཔྱ་བགོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  132.983 གྱི་སྒོ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དམིགས་གཏད་ཡོད། དེ་ཁ་
ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནིའི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་མི་ ལཱ་གཙོ་བོ་ནང་ལུ་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ཕ་ོབྲང་ 
ཉམས་གསོ་དང་ ལག་ལེན་བདེ་ཐབས་སྒྲིག་ནི་དང་ འབྲུག་དབང་འདུས་རྩེ་ལྷ་ཁང་གི་ མེ་རྐྱེན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ཕ་ོབྲང་ ཉམས་གསོ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 35.121 
དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།  

འདི་ཁ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ དངོས་ཅན་གྱི་ སྔར་ཁྱུན་ལམ་སོྲལ་བཟང་པ་ོཚུ་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནིའི་ དམིགས་གཏད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་ ད་རེས་ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ 



79 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

(གླིང་གཞི་དང་ གསར་སྤང་) རོང་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ (སྤང་རི་ཟམ་པ། འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་། རྒྱ་གར་ལུ་ རཱཇ་
གིར་) ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ། དེ་ལས་ (གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་དང་ རིགས་གསུམ་དགོན་པ་)ལྷ་ཁང་ཉམས་
སྲུང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 395.600 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ བསམ་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་ 
ཉམས་གསོ་ འཕོ་མཐུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 16.800 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།  

ལས་སྡེ་འདིའི་འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་ ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རབ་སྡེ་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ གྲ་ཤག་
དང་སོླབ་གྲྭ་ མཚམས་ཁང་ བཟང་ཁང་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
175.896  དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

༤.༡༠.༡༢ ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་འཛིན་ལས་དནོ། 

ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་འཛིན་ལས་སྡེ་འོག་ལུ་ དང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་སྤེལ་ཁང་ རྒྱལ་
འཛིན་ཁྲིམས་དོན་སྤེལ་ཁང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་གཞུང་འགག་སྡེ་ བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

ལས་སྡེ་འདི་གིས་ དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡར་དག་གཏང་ནི་དང་ དང་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་དནོ་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
3,228.064  དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ ད་རེས་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ 
ལག་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ ཚན་རིག་ཐོག་གི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ བཟ་ོབསྐྲུན་དང་ ཚན་རིག་
གི་ཐབས་ལམ་ཐོག་གི་ གསང་ཞིབ་དང་ ཉེས་འགེལ་མར་ཕབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཉེན་སྲུང་དནོ་ལུ་ 
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་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༨.༣༩༤ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
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༤.༡༠.༡༣ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལས་དནོ། 

སྤྱིར་མཏང་མི་མང་ལས་དནོ་ནང་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་དང་ དངུལ་རྩིས་ ཕྱིའི་འབྲེལ་ལས་དོན་ ར་ཁྲིམས་
འདུས་ཚོགས་ ཕྱི་མི་ནང་བསྐྱོད་ ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།   
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ ལས་སྡེ་འདི་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལས་དོན་འོག་ལུ་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 15,182.745 བཞག་སྟེ་ཡོད། ལས་སྡེ་འདིའི་ ལས་དོན་གཙ་ོབོའི་གྲངས་སུ་ འཛམ་གླིང་
དངུལ་གི་ བགོ་བཤའ་མཁོ་སྒྲུབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 170.544 དང་ གློག་ཐོག་ཅ་དམ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་
ལུགས་ གོང་འཕེལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧༧། དེ་ལས་ ནིའུ་དིལླི་ལུ་ སྐུ་ཚབ་ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་བསྐྱར་བསྐྲུན་
དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༠.༢༦༠ འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

༤.༡༠.༡༤  མི་སབོས་གོང་འཕེལ། 

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ ངེས་བརྟན་་བཟོ་ཐབས་ལུ་ 
གནད་གལ་ཅན་གྱི་ མི་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་སོང་བརྡར་དནོ་ལུ་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༥༥༠.༥༣༡ བཞག་སྟེ་ཡོད། འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འོག་ལུ་ 
མི་སོབས་སོར་བརྡར་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༤༡.༦༩༡ དང་ ཞི་གཡོག་ཁྱད་རིག་ལནམ་བཟ་ོནི་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༠༠། ཟད་འགྲོ་མཉམ་རུབ་ལས་རིམ་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༦.༢༠༠། ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་
སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༣.༦༠༣ བཞག་སྟེ་ཡོད། འདིའི་ལྷག་ལུས་འདི་ འཆར་
དངུལ་འདུས་ཚོགས་ མ་འདཝ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ དུས་རིང་དང་ དུས་ཐུང་གི་ འགན་ཁུར་འཁྲི་བའི་ ལྕོགས་
གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་བཞག་སྟེ་ཡོད། 
༤.༡༠.༡༥ རྩེད་རིགས།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ གཞུང་གི་འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ རྩེད་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་
ནིའི་དོན་ལས་ འབྲུག་ཨོ་ལིམ་པིཀ་ཚོགས་ཆུང་འོག་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧༣,༣༢༦ དཔྱ་
བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། དཔྱ་བགོ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༥.༩༥༩ འབད་མི་དེ་ ཧཱ་དང་ སྤ་
རོ་ལུ་ རྩེད་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་དནོ་ཁང་ བཟ་ོབསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨.༨༩༥ འདི་ ལྕངས་གླིང་
མའི་ཐང་ལུ་ རང་ལུགས་ཀྱི་འགྲེམས་སོན་ཁང་དང་ མདའ་རྩེད་ཐང་བསྐྱར་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་དཔྱ་བགོ་
བཀོད་དེ་ཡོད། 
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4.1༠.16 ས་གནས་གཞུང་ཚུ། 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གི་འཆར་དངུལ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༢,༧༦༩.༢༠༨ 
དཔྱ་བགོ་བཀོད་ས་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢,༧༤༥.༡༧༢ དང་ གསར་སྒྲུབ་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་   ༡༠,༠༢༤.༠༣༦ ཨིན། ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ འཆར་
དངུལ་ཚུ་ ལོ་བསར་གནང་སྦྱིན་སྦེ་ འཐབོ་ནི་ཨིན། ཕྱིའི་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ ལས་དོན་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ འཆར་
དངུལ་ཚུ་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དངུལ་སྦེ་ སོད་དེ་ཡོད། ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ གསར་
སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 23 གྱི་རྩིས་འཐོབ་ནི་ཨིན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ 
ས་གནས་གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༦ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  

ཐིག་ཁྲམ་ 4.༥རྩིས་ལ་ོ 2022-23 ནང་གི་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གི་དཔྱ་བགོ།  
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང དབྱེ་རིམ། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། ཡོངས་
བསམོས། 

འབྲུག་གཞུང་། འབྲུག་གཞུང་། ཕྱིའི། བསམོས། 
1 རོང་ཁག་ཚུ། 10,602.243  3,637.412  2,554.724  6,192.136  16,794.379  

2 རྒེད་འོག་ཚུ།  699.187  2,760.000        -    2,760.000   3,459.187  

3 ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ(ཁྲོམ་
སྡེ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་
དང་སྦྲགས།) 

1,443.742  1,000.000    71.900   1,071.900   2,515.642  

  བསམོས། 12,745.172  7,397.412  2,626.624  10,024.036  22,769.208  
 

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ ཡོངས་བསོམས་
ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༦ ཐབོ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ དབུས་གཞུང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་དོན་ཚུ་གི་ འཆར་
དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  7,795.476 བརྩིཝ་ད་  ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ངོ་
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མ་འདི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༦ གི་ ཚོད་རྩིས་ཨིན།  ཐིག་ཁྲམ་ 
༤.༦ པ་ནང་ལུ་ དབུས་གཞུང་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་དོན་ཚུ་གི་ བཅུད་བསྡུས་བཀོད་དེ་ཡོད།  
 

ཐིག་ཁྲམ་ 4.6: ས་གནས་གཞུང་ནང་ལུ་ དབུས་གཞུང་གིས་ལག་ལེན་ཐགོ་གི་ལས་དནོ་ཚུ།      
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་ དབྱེ་རིམ། ལས་སྡེ་བསམོས། ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་
ལས། 

རངོ་ཁག་ལས། ཡངོས་བསམོས། 

1 རོང་ཁག་ཚུ། 16,794.379  6,661.366    23,455.745  
2 རྒེད་འོག་ཚུ།  3,459.187    981.750  1,749.864   6,190.801  
3 ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ(ཁྲོམ་སྡེ་

སློབ་གྲྭ/སྐྱེལ་འདྲེན་
ཚུ་དང་སྦྲགས། 

2,515.642 
 
 

152.360  

 
   
 

2,668.002  

  བསམོས། 22,769.208  7,795.476  1,749.864  32,314.548  

 
4.1༠.7 ཁྲིམས་བཟ་ོདང་ དང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ ར་ཁྲིམས་འདུས་ཚགོས་ཚུ།  
རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་འདུ།  

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  115.877 དཔྱ་བགོ་བཀོད་
དེ་ཡོད། དཔྱ་བགོ་བསོམས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་རོགས་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གློག་རིག་ལེབ་
ཀྲོབ་ ཉོ་སྒྲུབ་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཁང་གི་དནོ་ལུ་ ནུས་ཤུགས་འཛིན་འཕྲུལ་ ཡུ་པི་ཨེས་ཉོ་ནི་ དེ་ལས་ 
དོད་འཕར་དང་ བསིལ་དོད་སྙོམས་འཕྲུལ་ རླུང་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འད་བའི་ གསར་སྒྲུབ་
ལས་དོན་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  2.744  བཞག་སྟེ་ཡོད།  
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་འདུ གྲོས་འདེབས། 
རྒྱུན་སྐྱོང་། 113.133 
གསར་སྒྲུབ། 2.744 
བསོམས། 115.877 

 

རྒྱལ་ཡངོསཚོགས་སྡེ། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 83.070 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
76.037  དང་ གསར་སྒྲུབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7.033 ཨིན། གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཁང་གི་སྒྲིག་བཀོད་ བསྐྱར་བཀོད་འབད་མི་ནང་ བསིལ་དདོ་རིམ་ལུགས་བཙུགས་
ནི་དང་ བརྙན་མཐངོ་འཕྲུལ་ཆས་ སི་སི་ཊི་བི་ བཙུགས་ནི་ དེ་ལས་ མེ་རྐྱེན་ཉེན་སྲུང་རིམ་ལུགས་དང་ ཡིག་
ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཊར་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་ཨིན།   

 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་སྡེ། གྲོས་འདེབས། 

རྒྱུན་སྐྱོང་། 76.037 
གསར་སྒྲུབ། 7.033 
བསོམས། 83.070 

 

དང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། 

དང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་སབས་ཅན་འབད་ སོད་ཐབས་ལུ་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 374.376 དཔྱ་བགོ་བཀོད་ས་ལས་ 
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རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 284.236 དང་ གསར་སྒྲུབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 89.940 ཨིན། 
དང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་ནང་ལུ་ དགའ་ས་དང་སྤ་ར་ོ རངོ་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་
དང་། སག་སྟེང་ལུ་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་བཟ་ོབསྐྲུན་ དེ་ལས་ སྤ་རོ་ལུ་ དང་དཔོན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་
ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཁྱད་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 9.526 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་། 
དང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། གྲོས་འདེབས། 
རྒྱུན་སྐྱོང་། 284.436 
གསར་སྒྲུབ། 89.940 
བསོམས། 374.376 

 

ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚགོས། 

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 133.009  དཔྱ་
བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། འདིའི་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 93.593 དང་ གསར་
སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 39.416  ཨིན། ལྷན་ཚོགས་འདིའི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་ཚུ་ནང་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་བདེན་དབྱེ་དཔྱད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7.500 
དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ཤེས་ཡོན་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ སྔོན་འགོག་ ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་
སོང་བརྡར་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7.300 དེ་ལས་ ངན་ལྷད་དང་ དང་བདེན་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
བལ་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3.600 འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚགོས། གྲོས་འདེབས། 
རྒྱུན་སྐྱོང་། 93.593 
གསར་སྒྲུབ། 39.416 
བསོམས། 133.009 
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འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚགོས། 

འབྲུག་གི་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 29.392 དཔྱ་
བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། འདིའི་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 28.992  ཨིན། འཆར་
དངུལ་དཔྱ་བགོ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 485 འབད་མི་ཅིག་ ཤུལ་མའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་
བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 465)དང་ བར་སྐབས་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
20) སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་འོག་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད།   
   

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚགོས། གྲོས་འདེབས། 
རྒྱུན་སྐྱོང་། 28.992 
གསར་སྒྲུབ། 0.400 
བསོམས། 29.392 

 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ འཆར་དངུལ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 200.134  དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། འདིའི་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 170.573  དང་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 29.561 ཨིན། དབང་འཛིན་འདི་གི་ 
གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་ནང་ལུ་ བུམ་ཐང་ལུ་ ཡིག་ཚང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 19.821 དང་ རྩི་རང་
ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་ཞབས་ཏོག་གི་ ཁྱད་ལཱ་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་ འཕོ་མཐུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 6 དེ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་ཞབས་ཏོག་ ཕྱིར་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  3 འབད་
མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། གྲོས་འདེབས། 
རྒྱུན་སྐྱོང་། 170.573 
གསར་སྒྲུབ། 29.561 
བསོམས། 200.134 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 356.709  ་དཔྱ་
བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། དཔྱ་བགོ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 60.113  དང་ 
གསར་སྒྲུབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 296.596  ཨིན། ལྷན་ཚོགས་འདི་གི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་གྱི་གྲངས་
སུ་ ཞི་གཡོག་ཁྱད་རིག་ལནམ་བཟོ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 200 དང་ ཟད་འགྲོ་མཉམ་རུབ་དང་ མི་
སོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 26.200 དེ་ལས་ འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 14.275 འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། གྲོས་འདེབས། 
རྒྱུན་སྐྱོང་། 60.113 
གསར་སྒྲུབ། 296.596 
བསོམས། 356.709 

 
4.༡༡ རྩིས་ཐ་ོསྤ་ོསརོ་; ལ་ོབསར་གནང་སྦྱིན་དང་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ བགོ་བཤའ་ཚུ།   

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ ལོ་བསར་གནང་སྦྱིན་དང་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ བགོ་བཤའ་སྦེ་ 
རྩིས་ཐོ་སོྤ་སོར་འབད་ནི་ལུ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,114.706 དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། དེའི་
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ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,904.123  དང་ གསར་སྒྲུབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
1,174.583 ཨིན། རྩིས་ཐ་ོསོྤ་སོར་གྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༧ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།   
4.1༡.1 ལ་ོབསར་གནང་སྦྱིན། 

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ ལོ་བསར་གནང་སྦྱིན་གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,091.152 
དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ 1,100.572 དང་ གསར་སྒྲུབ་
གནང་སྦྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 990.580 ཨིན། གནང་སྦྱིན་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གཙོ་རིམ་གཙུག་སྡེ་ལུ་ 
(རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་དང་ གེ་སར་རྒྱལ་པ་ོགསོ་བའི་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ 
1,780.234  དང་ རེཌ་ཀོ་རོསི་མི་སྡེ་དང་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་སྡེ་ དེ་ལས་ རོད་ཉོག་འདུམ་འགྲིག་ཐབས་
ལམ་ལྟེ་བ་བཅས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 310.918 དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

4.1༡.2 ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ། 

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་གྱི་དནོ་ལུ་ བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,915.43༧ དཔྱ་
བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,839.551.. དང་ གསར་སྒྲུབ་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 75.886  ཨིན། ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ནང་འཁོད་གློག་མེའི་རིན་
གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,406.440 དང་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
182.772། འབྲུག་ཚོང་དང་བཟ་ོགྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10.500། རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་
བཟོ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ཚུ་ལུ་ 10.500  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 50.450 
དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ གནམ་གྲུ་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ སྐྱིན་ཚབ་ལེན་པའི་ངོ་སྐྱེད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 86.606 དང་ འབྲུག་སོ་ནམ་བཟ་ོགྲྭ་ལས་འཛིན་ལུ་ སྐྱེད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
14.459། བརྒྱ་ཆ་ 29 འབད་མི་ཅིག་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  3.599) གོང་ཚད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་དང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 12.530 དེ་ སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་ལས་འཛིན་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གསརཔ་
སྦེ་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

4.1༡.3 བགོ་བཤའ་ཚུ།  

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 108.117 འབད་མི་ཅིག་ བགོ་བཤའི་དནོ་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་
ཡོདཔ་ད་ འབྲུག་བཟའ་སོྤྱད་ལས་འཛིན་ལུ་ ཆུ་འཛོམས་དང་ ལྷུང་མཚོ་ ངང་ལམ་ གཞལམ་སྒང་བཅས་
ནང་ མཛོད་ཁང་བཞི་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་བསིལ་མཛོད་གསུམ་ བཟོ་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 61.866 དང་། 
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འབྲུག་སྔོ་ལྗང་ལས་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 22.588 དེ་ལས་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ རྒྱལཡོངས་
སྐྱིན་འགྲུལ་འགན་ལེན་ལས་འཆར་གྱི་ འགན་ལེན་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 23.663 
འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
  

ཐིག་ཁྲམ་ ༤༧ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣་གྱི་ གནང་སྦྱིན་དང་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ མ་ར་ཚུ་གི་ཁ་
གསལ།                         དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ཁ་གསལ། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། བསམོས། 
ཀ གནང་སྦྱིན།    

1 འབྲུག་རྒྱལ་པའོི་ མགོན་སྐྱབས་མ་དངུལ། - 100 100 

2 འབྲུག་དཔལ་འབརོ་བརྟན་གཞི་མ་དངུལ། - 200 200 
3 འབྲུག་ཉེན་གྲོལ་མི་སྡེ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར། 5.39 - 5.39 

4 འབྲུག་རོད་ཉོག་འདུམ་འགྲིག་ཐབས་ལམ་ལྟེ་
བ། 4.009 - 4.009 

5 འབྲུག་རོད་བཀོད་ཚོགས་པ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར། 1.519 - 1.519 
 གཞན་གྱི་རིགས་ ནང་གསེས་བསྡཽམས། 10.918 300 310.918 
1 རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ། 921.238 666.798 1,588.04 

2 གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཚན་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་
སྡེ། 168.416 23.782 192.198 

 ཤེསརིག་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་ ནང་གསེས་
བསམོས། 1,089.65 690.58 1,780.23 

 གནང་སྦྱིན་བསྡཽམས།(ཀ) 1,100.57 990.58 2,091.15 
 ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ།(ཁ)    

1 འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན། 127.485 55.287 182.772 

2 འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ། 10.5 - 10.5 
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3 འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ལུ་ གྲོང་གཡུལ་
གྱི་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ སོྤྱད་གླ་དགོངས་ཡང་། 1,406.44 - 1,406.44 

4 
མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ལུ་ ལག་ལེན་ལྷན་
ཐབས།(རྒྱལ་ཡོངས་ སི་ཨེས་ཨེ་ དངུལ་
ཁང་།) 

50.45 - 50.45 

 གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ ནང་
གསེས་བསམོས། 1,594.88 55.287 1,650.16 

1 འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ གནམ་གྲུ་གསུམ་
པའི་སྐྱེད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས། 53.745 - 53.745 

2 
འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ གནམ་གྲུ་ཨེ་ཊི་
ཨར་ ༤༢ ༦༠༠ ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐྱེད་ཀྱི་ལྷན་
ཐབས། 

32.861 - 32.861 

3 

འབྲུག་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་ལསའཛིན་ལུ་ གླིང་
མཐི་ཐང་ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ་སོ་ནམ་ཐནོ་སྐྱེད་
འཕྲུལ་ཁང་གཞི་བཙུགས་ལུ་ ལེན་པའི་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་སྐྱེད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས། 

10.86 - 10.86 

4 འབྲུག་སོ་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་ལས་འཛིན་ལུ་ 
གོང་ཚད་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར། - 3.599 3.599 

5 
འབྲུག་བཟའ་སོྤྱད་ལས་འཛིན་ལུ་ དུས་ཐོག་
དངུལ་སོད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་བཏོན་
པའི་་སྐྱེད་ཀྱི་ ལྷན་ཐབས། 

26.25 - 26.25 

6 
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྱིམ་བཟོ་ལས་ཚན་
དོན་ལས་ལེན་པའི་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་། 

53.96 - 53.96 
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 སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་སྐྱེད་ཀྱི་ ནང་གསེས་
བསམོས། 177.676 3.599 181.275 

1 འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ལུ་ གྲོང་
གཡུས་སོད་ཁྱིམ་ཉེན་བཅོལ། - 17 17 

2 འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ལུ་ གྲོང་
གཡུས་ ཚེ་སྲོག་ཉེན་བཅོལ། 67 - 67 

 གཞན་ ནང་གསེས་བསམོས། 67 17 84 
 ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་བསམོས།(ཁ) 1,839.55 75.886 1,915.44 
 ག བགོ་བཤའི་མ་ར།    

1 བགོ་བཤའི་མ་ར་བཙུགས་ནི། འབྲུག་བཟའ་
སོྤྱད་ལས་དཛིན། - 61.866 61.866 

2 བགོ་བཤའི་མ་ར་བཙུགས་ནི། འབྲུག་སྔོ་
ལྗང་ལས་འཛིན། - 22.588 22.588 

3 
བགོ་བཤའ་བཙུགས་ནི། རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱིན་
འགྲུལ་འགན་ལན་ལས་འཆར།  (རྒྱལ་
ཡོངས་སི་ཨེས་ཨེ་ དངུལ་ཁང་།) 

- 23.663 23.663 

 བགོ་བཤའ་བསམོས།(ག)  108.117 108.117 
 ཡངོས་བསམོས། (ཀ+ཁ+ག) 2,940.12 1,174.58 4,114.7༠༦ 

 
4.1༢ སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག། 

སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་འདི་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་
བའི་ཤུལ་ལུ་ རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཁྱད་རིག་བདེ་སྒྲིག་ཐོག་ལས་ 
སོད་ནི་ལུ་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ འཆར་དངུལ་ཨིན།    
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རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་གི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་འདི་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 8,052.987 ཨིན། 
འདིའི་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟུར་བཞག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ .2,232.987 དང་ གསར་སྒྲུབ་ཟུར་བཞག་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,820 ཡོད། རྩིས་ལོ་ 2021-22 ནང་བཟུམ་སྦེ་ གསར་སྒྲུབ་ཟུར་བཞག་ནང་ལུ་ ཀོ་
ཝིཌ་-༡༩ གི་གདོང་ལན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,000 ཟུར་བཞག་ནང་བཞག་སྟེ་ཡོད། རྩིས་ལོ་ 2022-
23 ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་དེ་ འཕལ་མཁོའི་ལས་དནོ་ཚུ་གི་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟུར་བཞག་ལུ་ ཡར་སེང་
ཐོན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ 7 དེ་ཅིག་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད། སྤྱིར་
བཏང་ཟུར་བཞག་ཐོག་ལུ་ བཞག་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ ཁ་གསལ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ 4.༨ པ་ནང་བཀོད་
དེ་ཡོད།  

ཐིག་ཁྲམ་ 4.8: སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་གི་ཁ་གསལ། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་ ཁ་གསལ་ རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར༌སྒྲུབ། བསམོས། 
1 ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་གཞི་བཙུགས། 300 30 330 
2 མགྲོན་སྐྱོང་དང་སོ་བཏོན། 15  15 
3 དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན། 635  635 
4 ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འགྲུལ་བསྐྱོད། 50  50 
5 རྒྱལ་ཡོངས་དུས་སོན། 100  100 
6 ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་ལས་དོན། 100  100 
7 འཕལ་ཕགོ་ལཱ། 332.987 800 1,332.99 
8 རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ།  500 500 
9 བསྐྱར་གསོའི་ལས་རིམ།  70 70 
10 རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་གྱི་ ཞོར་བྱུང་ལས་དོན། 200 385 585 
11 ཀོ་ཝིཊ-༡༩ གདོང་ལན།  1,000.00 1,000.00 
12 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་བཙག་འཐུ། 430 35 465 
13 བར་སྐབས་བཙག་འཐུ། 20  20 
14 ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན། 50  50 
15 སྤོ་སོར་གསར་བཏོད།  1,000.00 1,000.00 
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16 ཇི་ཨེས་བི་ གོ་རིམ་༢པ་གལ་ཆུང་གཙོ་རིམ།  1,500.00 1,500.00 
༡༧ ལྕགས་སྐུད་ར་བ།  500 500 
༡༨ བསམོས། 2,232.99 5,820.00 8,052.9༨༧ 

 
༤.༡༣  ལས་རིམ་གཙ་ོཅན་ཚུ། 
རྩིས་ལོ་ 2022-23 གྱི་དནོ་ལུ་ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་གྱི་ཚོད་རྩིས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣,༡༣༠.༣༡༩ གི་
རྩིས་ཡོད། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ ཚོད་རྩིས་དང་སྦྲགས་པའི་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ ལོ་ངོ་ལྔ་གི་ ལས་
རིམ་གཙོ་ཅན་ཚུ་གི་ བརྡ་སོན་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ 4.10 པ་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  
 

ཐིག་ཁྲམ་ 4.9: ལས་རིམ་གཙ་ོཅན་ཚུ་གི་ བཅུད་བསྡུས། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

རྒྱལ་ཡངོས་གཙ་ོཅན་ལས་
རིམ། 

འཆར་གཞི་ 
༡༢་པའི་
འཆར་དངུལ།  

རྩིས་ལོ་ 
༢༠༡༨-
༡༩ གི་ 
ཟད་
འགྲོ། 

རྩིས་ལ་ོ 
2019- 

རྩིས་ལ་ོ 
2020- 

 2021-
2022 ཀྱི་
བསྐྱར་
བཟའོི་
འཆར་
དངུལ། 

རྩིས་ལ་ོ 
2022-23 

2020 
གིཟད་
འགྲོ། 

2021 གི་
ཟད་འགྲོ། 

ཚདོ་རྩིས། 

ཕྱགས་སྙིགས་དང་ སྤྱང་ཁྱི་
འཛིན་སྐྱོང་། 

800 2.847 11.01 123.673 593.173 162.639 

བལ་བཤལ། 700 - 80.671 102.936 118.153 51.12 
རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཞིན་ཐོན་
སྐྱེད། 

652 - 72.501 60.671 240.808 97.59 

ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་གཞི་
བཙུགས། 

1,000.00 - 67.147 71.841 464.035 170.649 

འཐུང་ཆུ། 2,148.00 - 20.221 184.429 1,366.77 1,653.60 
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ཨང་གནས་འབྲུག་ཡུལ། 2,250.00 - 82.392 503.997 1,179.43 661.803 
གསོ་བ། 1,000.00 - 0.195 111.064 523.933 238.24 
ཤེས་རིག། 900 - 16.097 196.155 386.396 80 
རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་རྗེས་
ཤུལ། 

550   2.834 285.477 308.415 14.678 

བསོམས། ༡༠༠༠༠༠ 2.847 353.07 1,640.24 5,181.12 3,130.3༡༩ 
 

4.1༤ ཕ་ོམའོི་ཁྱད་ཆོས་ལུ་ ངོས་ལེན་གྲུབ་པའི་འཆར་དངུལ། 

མི་མང་དངུལ་རྩིས་ནང་ལུ་ ཕ་ོམོའི་ཁྱད་ཆོས་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་དང་ ཡར་འཕར་ཡོངས་རོགས་ ངེས་བརྟན་
་བཟ་ོཐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ཕོ་མོའི་ཁྱད་ཆོས་ལུ་ ངོས་ལེན་གྲུབ་པའི་ འཆར་གཞི་དང་ 
འཆར་དངུལ་བརམ་ནི་འདི་ ཕ་ོམོའི་ཁྱད་པར་ ར་མེད་བཟོ་ནི་ལུ་ ཐབས་ལམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 679.877  འབད་མི་ཅིག་ ལས་སྡེ་མ་འདཝ་ཚུ་གིས་ ཕོ་
མོ་འད་མཉམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔྱ་བགོ་བཞག་སྟེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ 
མ་དངུལ་ཐོག་ལུ་ ཕོ་མོའི་ཁྱད་ཆོས་ལུ་ ངོས་ལེན་འགྲུབ་པའི་ འཆར་དངུལ་ལམ་སོན་ཅིག་ གྲོས་སོན་པའི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ཡོད།  

 
ཐིག་ཁྲམ་ ༤.༡༠ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ ནང ཕ་ོམའོི་ཁྱད་ཆོས་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ། 

ཨང་། ལས་སྡེ། ལས་དནོ་མིང་། དངུལ་ཀྲྲཾ་
ས་ཡ། 

1 སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་
ཁག། ཕོ་མོའི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་གཞི་བཙུགས། 2.500 

2 ས་གནས་གཞུང་། ནང་སྲིད་
དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག། 

ས་གཞོན་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་དང་ 
གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ནང་་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི། 0.910 

3 ས་གནས་གཞུང་། ནང་སྲིད་
དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག། 

ས་གནས་གཞུང་གི་གནས་ཚད་ག་ར་ནང་ ཇི་ཨི་སི་
དི་པི་ མཐུན་རྐྱེན་ལག་ལེན། 1.500 
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4 ན་གཞོན་ལས་ཁུངས་ ཤེས་
རིག་ལྷན་ཁག། 

ན་གཞེན་ལྟེ་བའི་ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་མཐུན་ཏོག་
ཞབས་ཏོག་སོད་ནི།་ 2.150 

5 རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལའོི་
ལྷན་ཚོགས། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ ཨ་ལའོི་ལྷན་ཚོགས་འོག་
ལུ་ ལས་རིམ་དང་ལས་སྣ། 8.927 

6 གསོ་བའི་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་བཙུན་རྗེ་བཙུན་པདྨ་སྐྱེས་མ་དང་ 
ཨ་ལོའི་སྨན་ཁང་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༡༥༠ བཟོ་བསྐྲུན། 340.000 

7 གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་། མོང་སྒར་ སྐྱེས་མ་དང་ ཨོ་ལོའི་སྨན་ཁང་ནང་ 
ཉལ་ཁྲི་ ༦༥་བཟོ་བསྐྲུན། 323.890 

  བསམོས། 679.877 

 

4.1༥ གནམ་གཤིས་ཀྱི་སྤྱི་རུབ་ཁེ་ཕན། 

འབྲུག་ལུ་ འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་ ཁྱེགས་མཚོ་རྦེད་པའི་གནོད་རྐྱེན་དང་ ཆུ་རུད་ རླུང་འཚུབས་ ནགས་ཚལ་མེ་
ཤོར་ནི་ ས་རུད་ཚུ་དང་འད་བའི་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ ཡར་སེང་ཅན་འབད་
ར་ ཐནོ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གངས་རི་ཚུ་གི་ ཆག་ཉེན་ཅན་གྱི་གནས་སངས་དང་ སོ་ནམ་ལུ་གཞི་གཙོ་
བོར་བརྟེན་དགོ་མི་ དེ་ལས་ དཔལ་འབརོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཆུར་བརྟེན་ནུས་ཤུགས་འཕྲུལ་ཁང་བཟ་ོནི་
ཚུ་གིས་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ལུ་ བྱེམ་ཕོག་སྟེ་ ཉེན་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཞུང་
གིས་ གནམ་གཤིས་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གནམ་གཤིས་དང་
འབྲེལ་བའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་དེ་ འཛམ་གླིང་འདི་ ག་རའི་དནོ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནིའི་ནང་ལུ་ 
རྒྱལ་སྤྱིའི་བརོན་ཤུགས་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་ནིའི་ མངོན་རྟགས་ཅན་གྱི་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད།  

འདི་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གིས་ གནམ་གཤིས་གནས་སངས་དང་བདེ་སྒྲིག་དང་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
ཟད་འགྲོ་ཚུ་ དེ་ཡང་ དམིགས་བསལ་ལུ་ གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དངུལ་རིམ་ལུགས་ གོང་
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འཕེལ་གཏང་སྟེ་ གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་འགྲོའི་སྐོར་ སྙན་ཞུ་ཡར་དག་གི་སྒོ་ལས་ བལ་ཞིབ་དང་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་ གལ་གནད་དེ་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་སྟེ་ཡོད།  

འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཐབས་
ལམ་ ཆ་འཇོག་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ མོ་བཏབ་ལས་སྡེ་བཞི་ གདམ་ཁ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། མོ་བཏབ་ལས་སྡེ་བཞིའི་
འོག་ལུ་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་སྤྱི་རུབ་ཁེ་ཕན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠,༣༧༦.༠༧༤ དཔྱ་བགོ་
བཀོད་དེ་ཡོད། འདིའི་བཅུད་བསྡུས་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་ 4.12 པ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད།  

ཐིག་ཁྲམ་ ༤..༡༡  རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གི་གནམ་གཤིས་སྤྱི་རུབ་ཁེ་ཕན་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔྱ་བགོ།  
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། 
 

ལྷན་ཁག/ལས་སྡེ 
 

གྲོས་འདེབས་
མ་དངུལ། 

 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་འཆར་གངུལ། 

འབྲེལ་མེད། 
0% 

འབྲེལ་ཚད་
ཆུང་ཀུ། 
25% 

འབྲེལ་ཚད་
འབྲིང་མའི། 
50% 

འབྲེལ་ཚད་
ཆེ་བའི། 
75% 

འབྲེལ་ཚད་
ཧྲི་བུ། 
100% 

1 
སོ་ནམ་དང་
ནགས་ཚལ་ལྷན་
ཁག། 

927.989 519.012 34.844 60.577 137.000 176.556 

2 
ཞབས་ཏོག་ལྷན་
ཁག། 

7,204.251 2,281.619 2,741.301 1,016.414 796.217 368.700 

3 
བསན་རྐྱས་ལྷན་
ཁག། 

2,063.006 1,025.193 143.902 9.229 5.984 878.698 

4 
རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་
འཁོར་ལྷན་ཚོགས། 

180.828 4.817 38.390 127.561 10.060 - 

 བསམོས། 10,376.074 3,803.641 2,976.437 1,263.781 951.761 1,423.954 
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4.1༦ གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏདོ་ཚུ། 

གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏོད་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དཔལ་འབརོ་གྱི་གཞི་སྒྱུར་ལུ་ གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཙུགས་
ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏོད་རེ་རེ་ནང་ལུ་ ཐནོ་འབྲས་དང་ མཁོ་སོད་ ཐབས་བྱུས་ རྒྱ་ཆེ་བའི་
ལས་དོན་ཚུ་དང་ གཙུག་སྡེ་བསྐྱར་བཀོད་ཀྱི་ བར་འཛུལ་གཙ་ོབོ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏདོ་
བརྒྱུད་པའི་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ཡང་ ནུས་ཤུགས་དང་ འཕྲུལ་རིག་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ འཐུང་ཆུ་དང་ 
བཟའ་འཐུང་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

སྤྱིར་བཏང་གཞི་སྒྱུར་གསར་བཏོདལུ་ ལོ་ངོ་ ༡༠ གི་དནོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 45,132.700 ཚོད་རྩིས་
བཀོད་དེ་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༣༦༧.༩༠༠ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད། མ་དངུལ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡༠༠༠.༠༠ འབད་མི་ཅིག་ འཆར་གཞི་ལག་ལེན་ གཏན་འཁེལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ གྲ་འགྲིག་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཚུ་ལུ་ སོད་ནིའི་དནོ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཟུར་གསོག་ནང་ལུ་ བཞག་སྟེ་ཡོད། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-
༢༣ གྱི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ དགོས་མཁོའི་ཐོག་ལས་ འཆར་དངུལ་ཚོད་རྩིས་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 380.510 ཚུད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,246.847 འབད་མི་དེ་ ནང་
སྡེབས་འབད་དགོཔ་ཡོད། ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 202.300 འབད་མི་ཅིག་ དཱན་ཏག་གིས་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 654.500 འབད་མི་ཅིག་ ཕྱིའི་མ་དངུལ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་
བའི་བསྒང་ཡོད།  

4.1༧ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག། 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 81,827.311 འབད་མི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་དེ་ 
འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་འདི་ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ ཕུལ་ཏེ་ཡོད། 
འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ཚུ་ཡང་ ཐོན་ཁུངས་དང་ གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་ཚུ་གུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ བརམས་ཡོདཔ་
ཨིན། དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་འདི་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༦,༣༤༠.༩༤༢ དང་ གསར་
སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་་38,466.945  དེ་ལས་ སྐྱིན་ཚབ་དངུལ་ཁྲམ་ས་ཡ་ 5,740.52༤ དང་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡,༢༧༨.༩༠༠ འབད་མི་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།  
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འདི་ཁ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གཞུང་གིས་ འོང་འབབ་ཚོད་རྩིས་དང་ ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་
དགོངས་དོན་ལར་དུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟ་འགྲོ་དེ་ ནང་འཁོད་ཐནོ་ཁུངས་ནང་འཁོད་ལུ་ བཞག་དགོཔ་དེ་ འགྲུབ་
ནིའི་དོན་ལས་ ཁུངས་ལན་བཟ་ོནི་ལུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ལེའུ་ ༥ པ། 
མི་མང་བུ་ལནོ།  
5.1 བཅུད་བསྡུས། 

གནད་འགག་ཅན་གྱི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ མི་སོབས་ནང་ལུ་ གཞུང་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ ཐོན་
སྐྱེད་ཅན་གྱི་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ མི་སྡེ་དཔལ་འབརོ་གོང་འཕེལ་ གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
ཐོན་སྐྱེད་མེད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དནོ་ལས་  བུ་ལོན་གར་ལོྷད་ལེན་པ་ཅིན་ དངོས་གཟུགས་ཅན་གྱི་ དཔལ་
འབོར་དང་ མི་སྡེ་ལུ་ ཁེ་ཕན་གང་ཡང་མེད་པར་ མི་མང་བུ་ལོན་ཡར་སེང་ཐནོ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དངུལ་རྩིས་
ཡུན་བརྟན་ལུ་ གནདོ་འབྱུང་སྲིདཔ་ཨིན།  

འབྲུག་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ གྱ་གྲངས་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ གནད་འགག་ཅན་གྱི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་
ཆས་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ ཟུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ བུ་ལོན་ཚུ་ ལེནམ་
ལེན་སར་ཡོད། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་དབང་གི་གནས་སངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཞུང་ལུ་ ཕྱིའི་སྐྱེད་
ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་ ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་ནང་ལས་ཡང་ སྐྱིན་
འགྲུལ་ཚུ་ལེན་ནི་ལུ་ ཐོགས་ཆག་མེད་པའི་ གོ་སྐབས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ མ་དངུལ་གྱིས་ དཔལ་
འབོར་ནང་ལུ་ མི་མང་མ་ར་གཞི་བཙུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མ་རའི་བསགས་ཚད་ཡར་སེང་དང་ སྒེར་སྡེའི་ མ་
ར་གཞི་བཙུགས་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་སོམ་སུ་ཚུ་ གློག་
མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་འབད་ དཔལ་འབོར་ཡར་
འཕར་ལུ་ མགྱོགས་ཤུགས་འཐོན་ཏེ་ཡོད། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་གིས་ གཞན་ཡང་ མི་སྡེའི་ལས་
འགུལ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ག་ནི་བ་ཡང་ སྐྱེད་ཆུང་ཀུའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལེན་ཏེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་ 
མི་མང་བུ་ལོན་ཚུ་གིས་ ཕྱི་ནང་སོད་ལེན་གྱི་གནས་སངས་དེ་ དོན་སྨིན་དང་་འཇོན་སབས་ཅན་འབད་ འཛིན་
སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་དངུལ་ཟུར་གསོག་ལུ་ཡང་ ལྷན་ཐབས་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ དྭངས་གསལ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ མ་དངུལ་ཟད་འགྲོའི་ རྗེས་སེ་དངས་ནི་
དང་གཅིག་ཁར་ ལེའུ་འདི་ནང་ མི་མང་དབུ་ལོན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བུ་ལོན་གྱི་འབྲེལ་
ཡོད་བརྡ་སོན་ཚུ་དང་སྦྲགས་ མི་མང་བུ་ལོན་གྱི་མཐོང་སྣང་སྐོར་ལས་ འཕལ་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ གོ་བརྡ་
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འཕོདཔ་ཨིན།  འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ལེའུ་འདི་ནང་ དུས་འབྲིང་གི་ དངུལ་འབྲེལ་མཐོང་སྣང་དང་ ཐབས་
བྱུས་ཚུ་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོད།  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ མི་མང་བུ་ལོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 247,681.514 གུ་གནས་
ཡོད་མི་དེ་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 130.9 གི་རྩིས་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ ཕྱིའི་བུ་
ལོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 222,107.077 འབད་མི་དེ་ མི་མང་བུ་ལོན་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 89.7 
དང་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 25,574.437 འབད་མི་དེ་ བུ་ལོན་ཡོངས་བསོམས་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ 10.3 གྱི་རྩིས་ཨིན།  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ གློག་མེའི་བུ་ལོན་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 162,197.993 གུ་
གནས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 85.7 དང་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་
ཡོངས་བསོམས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ 73 ཨིན། གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན་གྱི་ཐད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ 59,909.084 གནས་ཡོད་མི་དེ་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 27 དང་ ནང་འཁོད་
ཐོན་སྐྱེད་ཚོད་རྩིས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ 31.7 གྱི་རྩིས་ཨིན། གློག་མེ་མེན་པའི་བུ་ལོན་དང་ ནང་
འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ ཆ་ཚད་དེ་ མི་མང་བུ་ལོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་མཐ་ོཚད་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ གི་ནང་
འཁོད་ལུ་ གནས་ཡོདཔ་ཨིན།  

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ལུ་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་བའོི་སྐྱིན་ཚབ་ཀྱི་སོད་ཆ་ དེ་ལས་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་ཚུ་བསོམས་ཏེ་ མ་དངུལ་དགོས་མཁོ་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཚོད་རྩིས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༢༥,༨༢༦.༩༢༨ ཡོད། མ་དངུལ་དགོས་མཁོ་ཡོངས་བསོམས་དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་རྩིས་ལས་ ཡར་སེང་ཡོད་མི་དེ་ 
དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་ སྔར་གྱི་གནས་སངས་ལས་ལྷག་སྟེ་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་སྐྱེད་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ 
ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་དང་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དོན་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚུདཔ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  

མ་དངུལ་དགོས་མཁོ་ཡོངས་བསོམས་དེ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ གཞུང་གིས་ མ་དངུལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ ཕྱི་ནང་སོད་ལེན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་
ལུ་ ཕྱི་དངུལ་ཟུར་གསོག་ ཡར་སེང་འབད་ཐབས་ལུ་ ཕྱི་ལས་ སྐེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ མང་སུ་ལེན་ནི་ཨིན། 
འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ནང་འཁོད་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ལས་ འགྲུབ་ནི་དེ་ ནང་འཁོད་
མ་རའི་ཚོང་ལམ་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན།  
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5.2 ཕྱིའི་བུ་ལནོ་གྱི་འཕ་ོའགྱུར། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་འདི་ མི་མང་བུ་ལོན་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་
ཆ་ 89.7 དང་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ 117.4 གི་རྩིས་ཨིན། 
ཕྱི་བུ་ལོན་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལས་འགུལ་ཁོང་རར་གིས་ སྐྱིན་ཚབ་བཏབ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ 
ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གོང་འཕེལ་ལུ་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལེན་ཡོདཔ་ཨིན། 
འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་ལུ་ མིང་ཙམ་གྱི་ཡར་སེང་ཐནོ་རུང་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་དང་ ནང་འཁོད་ཐོན་
སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ ཆ་ཚད་དེ་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་གྱི་ཚད་གཞི་ལུ་ ཡར་སེང་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ནང་
འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམསཀྱི་ ཡར་འཕར་གྱི་འགྱུར་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགྱུར་ལོག་ཅན་སྦེ་ར་གནས་ཡོདཔ་
ཨིན། ཁྲམ་རིས་ 5.1 ནང་ལུ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཉིས་ནང་གི་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་དང་ དུས་འབྲིང་གི་ བུ་ལོན་
གྱི་གནས་སངས་ཚུ་སོནམ་ཨིན།  

ཁྲམ་རིས་ 5.1: ཕྱིའི་བུ་ལནོ། 

 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 229,202.401 འབད་ས་
ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 239,814.༠༡༣ གུ་ ཡར་སེང་
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་ཡ

གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན།

གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན།

ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་འོང་འབབ་ལུ་ཕྱིའི་བུ་ལོན།
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འཐོན་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། དེ་ཡང་ ཡར་སེང་རྒྱ་ཆ་ ༤.༦ གི་རྩིས་ཨིན། ཡར་སེང་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ 
རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ལུ་ མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 11,737.224 གི་ཚོད་
རྩིས་ཡོད་མི་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་དང་ ཇའེ་ཀ་ལས་ འཆར་དངུལ་གྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་འཛིན་
གྲོལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 6,006.269 ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  

ཕྱིའི་བུ་ལོན་དང་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཆ་ཚད་དེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 
༡༡༨.༨ དང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༣-༢༤ ནང་ལུ་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ བརྒྱ་ཆ་ 129.1 ལུ་གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་
ཡོད། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༣-༢༤ ནང་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཡར་སེང་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་
ནང་ལས་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་རེ་བ་ཡོད་མི་ སྤུ་ན་གཙུང་ཆུ་ ༢ པའི་ བཟ་ོབསྐྲུན་གྱི་
དུས་ཡུན་ནང་གི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་པའི་སྐྱེད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 42,333.121 འབད་མི་དེ་ མ་ར་ལུ་བསྒྱུར་
ནི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཐནོ་ནིའི་རྩིས་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ ཁོ་ལོང་ཆུ་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ 
པ་ལུ་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་འཛིན་འགྲུལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་དང་ བུ་
ལོན་བརྡ་སོན་ཚུ་ལུ་ ཡར་སེང་འཐོན་འོང་། ཨིན་རུང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པའི་བུ་ལོན་ཚུ་ ཚབ་སོད་འབད་
ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་ཨིནམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
རྩིས་ལོ་ 2024-25 གི་ཤུལ་ལས་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་དང་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ ཆ་ཚད་དེ་ 
རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ར་འབབ་འོང་།  

5.༢ ཕྱིའི་བུ་ལནོ་གྱི་བརྡ་སནོ། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བུ་ལོན་འདི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཚད་གཞི་ཁར་བཞག་ནིའི་དོན་ལས་ མི་མང་བུ་ལོན་སྲིད་བྱུས་ 
༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་གྱི་བརྡ་སོན་ཚུ་ལུ་ མཐོ་ཚད་ཚུ་བཀལ་ཏེ་ཡོད། དནོ་ཚན་འདི་ནང་ སྲིད་
བྱུས་ནང་ལུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་གཙ་ོབོ་ཚུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་བརྡ་སོན་གྱི་ 
མཐོ་ཚད་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། 

གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལནོ་དང་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡངོས་བསམོས་ཀྱི་ཆ་ཚད་: གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན་ལུ་ 
མི་མང་བུ་ལོན་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མཐོ་ཚད་འདི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 
༡༡༧.༤ ཨིན། ཁྲམ་རིས་ 5.2 པ་དེ་གིས་ ལོ་ལའི་དོན་ལུ་ གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན་དང་ ནང་འཁོད་ཐོན་
སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཆ་ཚད་ཚུ་སོནམ་ཨིན།  
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ཁྲམ་རིས་ 5.2: གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལནོ་དང་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡངོས་བསམོས་ཀྱི་ཆ་ཚད།  

 
གཞུང་གིས་ སྐྱེད་ཚད་ཆུང་ཀུ་ཐགོ་གི་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་ཚུ་ ལེན་ནིའི་ཐབས་བྱུས་གཙོ་བོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཆར་
དངུལ་ཐོག་གི་ལས་དནོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ལས་རིམ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་
གི་སྒོ་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ རྒྱལ་སྤྱི་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་ དེ་ལས་ ཇའེ་ཀ་ཚུ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ མཇུག་བསྡུ་ལུ་ གློག་
མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན་དང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༣.༧ དུ་གནས་ནིའི་
ཚོད་རྩིས་ཡོད། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་དནོ་ལུ་ གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
6,006.269 ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན་གྱི་ བསགས་ཚད་ལུ་ ཤན་ཞུགས་
འབད་འོང་།  

རྩིས་ལོ་ 2021-2022 དང་ཕྱདཔ་ད་ རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན་དང་ ནང་
འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ 33.7 ལུ་ འབབ་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་དང་ དེ་
ཡང་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཁྲམ་རིས་ 5.2 ནང་
བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ གློག་མེ་མིན་པའི་བུ་ལོན་དེ་ མཐོ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ གི་ནང་འཁོད་ར་གནས་ནིའི་ ཚོད་
རྩིས་ཨིན།  

33.5% 34.7% 33.4% 30.0% 25.9%

2020/21
(ངོ་མ)

2021/22
(བསྐྱར་བཟ)ོ

2022/23
(འཆར་དངུལ།)

2023/24
(ཚོད་རྩིས)

2024/25
(ཚོད་རྩིས།)
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རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

ཕྱིའི་བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཕྱིར་ཚངོ་གི་ཆ་ཚད་: ཕྱིའི་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཆ་ཚད་དེ་གིས་ ཕྱིའི་
བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དནོ་ལུ་ ཕྱིར་ཚོང་གི་འབབ་ཁུངས་ ག་དེ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཚད་
འཇལ་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལུ་ ལོ་དེ་ནང་གི་ ཕྱིར་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། མི་མང་བུ་ལོན་
སྲིད་བྱུས་ནང་ལུ་ ལོ་བསར་ཕྱིའི་བུ་ལོན་གྱི་ ཆ་ཚད་ཀྱི་མཐོ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ 25 སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

ཁྲམ་རིས་ 5.3 པ་ནང་ལུ་ ལོ་ངོ་ལྔ་གི་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ ཆ་ཚད་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།   

ཁྲམ་རིས་ 5.3: ཕྱིའི་བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཕྱིར་ཚངོ་གི་ ཆ་ཚད། 

 

རྩིས་ལོ་ 2020-22 ནང་ལུ་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༤.༣ གུ་ 
གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། དེའི་ཤུལ་ལས་ ཕྱིར་ཚོང་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དགས་སྦེ་ ཡར་སེང་
འཐོན་ནིའི་རྩིས་ཨིནམ་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༣-༢༤ ནང་ལུ་ ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢.༩ གུ་ འབབ་ནིའི་
ཚོད་རྩིས་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ ཆ་ཚད་དེ་ མི་མང་བུ་ལོན་སྲིད་
བྱུས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ནང་འཁོད་ལུ་ གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། 

གློག་མེའི་བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཚད་: ཆ་ཚད་འདི་གིས་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་གིས་ ལག་
ལེན་ཁེབ་ས་གིས་ ལོ་བསར་གློག་མེའི་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཚད་དེ་ ཚད་འཇལ་འབདཝ་
ཨིན། མི་མང་བུ་ལོན་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་ལར་དུ་ གློག་མེའི་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཚད་

11.6% 14.6% 14.3% 12.9%
20.4%

25%

2020/21
(ངོ་མ)

2021/22
(བསྐྱར་བཟ)ོ

2022/23
(འཆར་དངུལ)

2023/24
(ཚོད་རྩིས)

2024/25
(ཚོད་རྩིས།)

ཕྱིའི་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཆ ་ཚད།
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དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༢ ལས་ དམའ་དགོཔ་ཨིན། ཁྲམ་རིས་ 5.3 པའི་ཐོག་ལས་ འཕལ་ཁམས་ཀྱི་ལོ་ངོ་གཉིས་
ཀྱི་ ཆ་ཚད་དང་ དུས་འབྲིང་གི་མཐོང་སྣང་ཚུ་སོནམ་ཨིན།  

ཁྲམ་རིས་ 5.4: གློག་མེའི་བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཚད། 

 
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ལོ་ངོ་ཕྱེད་ཀའི་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡ 
པའི་ནང་ལས་དང་ ལོ་བསར་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ཧྲིལ་བུ་དེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ནང་ལས་ འགོ་བཙུགས་
ཅིས། ལས་འགུལ་དེའི་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་ གློག་མེ་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ ཆ་ཚད་དེ་ རྩིས་
ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 3.2 གུ་གནས་ནི་དང་ དེའི་ཤུལ་མ་ རྩིས་ལོ་ 2023-24 ནང་ལུ་ སྤུ་
ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པ་ལས་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ གློག་མེའི་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ 
ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཚད་ལུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་ ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། ཨིན་རུང་ དེའི་ཤུལ་མའི་རྩིས་
ལོ་ནང་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པ་ལས་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོང་ངོ་གཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ 
བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཆ་ཚད་འདི་ འབབ་ནི་ཨིན་པའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། 
དུས་འབྲིང་ལུ་ གློག་མེའི་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༢ ལས་ལྷག་པའི་ཚད་གཞི་
ཁར་ གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  

5.4 3.1 3.2 3.4 2.2
1.20

2020/21
(ངོ་མ)

2021/22
(བསྐྱར་བཟ)ོ

2022/23
(འཆར་དངུལ)

2023/24
(ཚོད་རྩིས)

2024/25
(ཚོད་རྩིས།)

ཐིག་ཁྲམ་ ༥.༤  གྲོག་མེ་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཚད།

གོག་མ་བུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ཁྱབ་ཚོད་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་།

ཆ་ཚོད་ (དགོས་མཁོ་དམའ་ཤོས)-1.2
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5.4 རྩིས་ལ་ོ 2022-23 གྱི་དནོ་ལུ་ མ་དངུལ།: 

གཞུང་གིས་ མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འགྲུབ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་ མ་དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ ༥.༡ 
པ་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

ཐིག་ཁྲམ་ 5.1: མ་དངུལ་གྱི་བརྗོད་དནོ།          དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ།  

་དངུལ་རྩིས་ཆད་བསབ་ཐབས། 22,882.133 

ཀ. དངུལ་འབྲེལ་བདགོ་གཏད་མཁོ་སྒྲུབ་ངེས་ཏིག་ (སྐྱིན་འགྲུལ་
ངེས་ཏིག) -2,795.729 

སྐྱིན་འགྲུལ་བཏང་ཐོག། 1,278.900 

སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་བོའི་སྐྱིན་ཚབ་འཐབོ་ནི 4,074.629 

ཁ. རགོས་ལམ་ངེས་ཏིག་ (སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནི་ངེས་ཏིག་) 20,086.404 

ཁ༡. ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། -270.006 

སྐྱིན་འགྲུལ། 5,470.518 

སྐྱིན་ཚབ། 5,740.524 

ཁ༢. ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 20,356.410 

སྐྱིན་འགྲུལ། 20,356.410 

སྐྱིན་ཚབ། 0.000 
 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 གྱི་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༢,༨༨༢.༡༣༣ གུ་ གནས་ནི་
དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,795.729 དང་ སྐྱིན་
ཚབ་སོད་ཆ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10,740.524 (ཕྱིའི་སྐྱིན་ཚབ་.  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,740.524 དང་ 
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ནང་འཁོད་སྐྱིན་ཚབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,000.000) གི་རྩིས་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ མ་དངུལ་གྱི་
དགོས་མཁོ་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 23,332.988 གུ་གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། དེ་ཡང་ 
མ་དངུལ་དགོས་མཁོ་ཡོངས་བསོམས་འདི་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་བོའི་སྐྱིན་ཚབ་ དེ་
ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

གཞུང་གིས་ མ་དངུལ་དགོས་མཁོ་ཡོངས་བསོམས་དེ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་ལས་ ཟད་འགྲོ་
གཏང་ནི་དང་ དེ་ཡང་ ཕྱིའི་སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་གི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་. ༥,༤༧༠.༥༡༨ 
དི་ ནང་འཁོད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༠,༣༥༦.༤༡ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་
ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་ཁང་ཚུད་པའི་ རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་ལས་ ཕྱིའི་མ་དངུལ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 99.༥ དང་ 
དེའི་ལྷག་ལུས་ བརྒྱ་ཆ་ ༠.༥ འབད་མི་དེ་ ཟུང་ཕྱོགས་མཉམ་རགོས་ ཇའེ་ཀ་ལས་ཨིན། 

གཞུང་གིས་ མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 74.3 གྱི་རྩིས་ གཞུང་གི་དངུལ་སོད་
འགན་ལེན་དང་ མཛདོ་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་ཐོག་ལས་ ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་ནང་ལས་ བསྡུ་
སྒྲུབ་འབད་ནི་ཨིན། གཞུང་གི་ དངུལ་སོད་འགན་ལེན་དེ་གིས་ མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁ་སྒྲུབ་ནི་ཙམ་ཅིག་
མིན་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མ་རའི་ཚོང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལུ་ཡང་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནིའི་རེ་བ་ཡོད།  

5.4.1 སྐྱིན་འགྲུལ། 

ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ། 

ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ག་ར་ ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ རྒྱལ་སྤྱི་སོ་ནམ་གོང་
འཕེལ་མ་དངུལ་ ཇའེ་ཀ་ཚུ་དང་འད་བའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ ཟུང་ཕྱོགས་མཉམ་རོགས་
ཚུ་ལས་ཨིན། གཙུག་སྡེ་འདི་ཚུ་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཡོངས་རགོས་ ག་ནི་བ་ཡང་ སྐྱེད་ཆུང་ཐགོ་གི་སྐྱིན་
འགྲུལ་ (བརྒྱ་ཆ་ 0.75 ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 1.5 གི་བར་ན་) འབད་མི་ཚུ་ཨིནམ་ད་ སྐྱིན་ཚབ་འགོ་བཙུགས་
ཀྱི་དུས་ཚོད་ (ལོ་ངོ་ 8 ལས་10 གི་བར་ན་) དང་ སྐྱིན་ཚབ་སོད་ནིའི་དུས་ཡུན་ཚུ་ཡང་ (ལོ་ངོ་ 24 
ལས་ 40 གི་བར་) ག་ནི་བ་རིངམོ་ཡོདཔ་ཨིན།    

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་གཞི་བཀོད་པའི་ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ ༥.༢ པ་ནང་བཀོད་དེ་
ཡོད།  
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ཐིག་ཁྲམ་ ༥.༢ རས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་དནོ་ལུ་ ཕྱིའི་འཆར་དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ། 
ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ། མ་དངུལ་བྱིན་མི་ལས་སྡེ། 

 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཀ. ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ།   
༡.ཁྲོམ་སྡེའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལས་འགུལ། ཨེ་ཌི་བི་ 5.845 
༢.ས་སེཀ་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་མཐུན་རྐྱེན་ གྲ་འགྲིག། ཨེ་ཌི་བི་ 199.606 
༣.ཕུན་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ 
(སྐྱིན་འགྲུལ་བཏང་ཐོག་) ཨེ་ཌི་བི་ 299.82 
༤. ཁྲོམ་སྡེ་འབྲིང་རིམ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ། ཨེ་ཌི་བི་ 145.02 
༥. གྲོང་གཡུས་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ (སྐྱིན་
འགྲུལ་བཏང་ཐོག་) ཨེ་ཌི་བི་ 300.64 
༦. གོང་ཚད་རན་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན། 
(ཁྱིམ་བཟོ་ལས་འཛིན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ) ཨེ་ཌི་བི་ 651.44 
༧. ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིཀ་ སྨན་ཁབ་མཐུན་རྐྱེན། ཨེ་ཌི་བི་ 432.57 
༨.གྲོང་གཡུས་གློག་མེ་ ༢ པ་(སྐྱིན་འགྲུལ་ཐོག་) ཇའེ་ཀ། 27 
༩. སོ་ནམ་ལས་རིམ་ (CARLEP) ཨི་ཕཱཌི། 197.029 
༡༠. ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ གལོ་བུར་གདོང་ལན་དང་ 
གསོ་བའི་རིམ་ལུགས་གྲའགྲིག་ལས་འགུལ། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་། 29.571 
༡༡. མི་སོབས་བསྐྱར་གསོ་དང་ སྒྲིང་གཞི་ལན་
པའི་ལས་འགུལ་ ཤེས་རིག་དང་ ལཱ་གཡོག་
ལྷན་ཁག། 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་། 381.477 

ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་བསམོས།  2,670.02 
ཁ. ལས་རིམ་སྐྱིན་འགྲུལ།   
༡. དངུལ་རྩིས་ཡུན་བརྟན་དང་བསྐྱར་གསོ་ལས་
རིམ། ཨེ་ཌི་བི་ 2,800.50 
ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་བསམོས།  5,470.5༡༨ 

 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,426.317 ཚོད་རྩིས་བཀོད་ས་ལས་ 
ལས་རིམ་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,800.500 དང་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,625.81༨ གི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད། ལས་རིམ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཡོངས་རོགས་ གཞུང་
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གི་འཆར་དངུལ་ལས་དོན་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་དང་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
1,278.900 འབད་མི་ཅིག་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ། 

གཞུང་གིས་ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ ཕྱིའི་སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱིས་ མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡོངས་
བསོམས་ མ་ལང་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ ལེནམ་ཨིན། རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་
གིས་ མ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༡.༢ རྐྱངམ་གཅིག་ བཀབ་ཚུགས་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡོད། འདི་
འབདཝ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་  ༧༨.༨  འབདཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  ༢༠,༣༥༦.༤༡༠ གི་རྩིས་ མཛོད་དངུལ་
ཤོག་འཛིན་དང་ དུས་རིང་གི་ གཞུང་གི་དངུལ་སོད་འགན་ལེན་ཐོག་ལས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་དགོཔ་འཐོན་ནི་
ཨིན་པས།   
 
5.4.2 བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་། 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་བསོམས་ཀྱིས་  (ངོ་སྐྱེད་གཉིས་ཀྱི་སོད་ཆ་ཚུ་) 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩,༣༢༣.༡༡༧ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ཐོག་ལས་ སྐྱེད་ཀྱི་སོད་ཆ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་3,༥༨༢.༥༩༣ དང་ ངོ་བོའི་སོད་ཆ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,740.524 ཨིན། བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ རྒྱས་
བཤད་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་ 5.3 པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  

ཐིག་ཁྲམ་ ༥:༣ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚདོ་རྩིས། 

 
 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

དབྱེ་བ། སྐྱེད ངོ་བ།ོ བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་། 
1. ཕྱིའི།       
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ། 418.26 1,257.37 1,675.63 
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་། 366.21 773.52 1,139.73 
རྒྱལ་སྤྱི་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ། 30.076 139.21 169.287 
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ཨཱསི་ཊྲིུ་ཡ་གཞུང་། 66.909 635.38 702.29 
ཇའེ་ཀ། 3.885 150.04 153.921 
རྒྱ་གཞུང་ མང་སྡེ་ཆུའི་དོན་ལུ། 2,013.55 2,785.01 4,798.55 
ཕྱིའི་བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་བསམོས། 2,898.88 5,740.52 8,639.41 
༢   ནང་འཁོད།       
གཞུང་གི་ ད་ཡོད་དངུལ་སོད་འགན་ལེན་ཚུ། (ལོ་ངོ་ ༣, 
༧  དང་ ༡༠) 433.71 0 433.71 

མཛོད་དངུལ་ཤོག་འཛིན་- མ་དངུལ་གྱི་ཆེད། 250 0 250 
ནང་འཁོད་བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་བསམོས། 683.7 0 683.71 
བུ་ལནོ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཡངོས་བསམོས།(ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་) 3,582.59 5,740.52 9,323.1༡༧ 

 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ ཚོད་རྩིས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 8,639.407 
ཨིན། འདིའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་བསོམས་ཕྱེད་ལས་ལྷག་པའི་བུ་ལོན་འདི་  (བརྒྱ་ཆ་ 55.5) མང་སྡེ་ཆུ་གློག་
མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ རྒྱ་གཞུང་བུ་ལོན་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དནོ་ལུ་ཨིན། དེའི་ལྷག་ལུས་ བརྒྱ་ཆ་ 44.5 པོ་ ཟུང་
ཕྱོགས་མཉམ་རོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚུ་ལས་ འདས་པའི་དུས་ཚུ་ནང་ ལེན་ཡོད་པའི་ 
སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན།  

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ ནང་འཁོད་བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་དེ་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 6.7 ཨིནམ་ད་ 
དེ་ཡང་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ གཞུང་གིས་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ དུས་རིང་གི་ དངུལ་སོད་འགན་
ལེན་ཚུ་ལུ་ ཚབ་སོད་ཀྱི་དོན་ལས་ཨིན།  

5.4.3 སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་དགོཔ་ངེས་ཏིག། 

རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་གཏང་དགོཔ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,795.729 མེད་ཕྱོགས་ལུ་
གནསཔ་ཨིན། འདིའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ 5.4 པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 
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ཐིག་ཁྲམ་ ༥.༤ སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག།  
སྐྱིན་འགྲུལ་བཏང་ཐགོ་དང་སྐྱིན་ཚབ་འཐབོ་ནི། དངུལ་བསམོས་(ས་ཡ།) 
ཀ. སྐྱིན་འགྲུལ་སདོ་ཡུལ།   
རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་- ཕུན་གླིང་ཁྲོམ་གོང་འཕེལ། 299.82 
འབྲུག་གློག་མེ་- གྲོང་གཡུས་གློག་མེ་ལས་འགུལ། 27 
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་- གྲོང་གཡུས་གོང་འཕེལ་ལུ་མ་དངུལ། 300.64 
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་- གོང་ཚད་རན་པའི་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལུ། 651.44 
 སྐྱིན་འགྲུལ་ཐགོ་ལུ་བསམོས་ 1,278.90 
ཁ. སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་བའོི་སྐྱིན་ཚབ་ལེན་པ།   
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས། 29.513 
འབྲུག་གློག་མེ་ལས། 238.345 
བ་སོ་ཆུ་གློག་མེ་ལས། 145.325 
དར་དཀར་ཆུ་གློག་མེ་ལས། 596.486 
སངས་སི་སྦྱི་གློག་མེ་ལས། 246.144 
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས། 2,785.01 
འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས། 33.811 
སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་བའོི་སྐྱིན་ཚབ་བསམོས། 4,074.63 
སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། -2,795.7༢༩ 

 
རྩིས་ལོ་ 2022-23 གྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,278.900 སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི་ཨིན། 
དེ་ཡང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལས་ འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 299.820 དང་ སྔ་ལྗང་དང་སྒྲིང་གཞི་ལན་པའི་ གོང་ཚད་རན་པའི་ སོད་ཁྱིམ་བཟོ་
བསྐྲུན་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
651.440 དེ་ལས་ གྲོང་གཡུས་གོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
300.640 དང་ གྲོང་གཡུས་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 27.000 འབད་མི་ཚུ་ཨིན། སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནིའི་མ་དངུལ་དེ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་དང་ ཇའེ་ཀ་ལས་ སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལེན་ནི་ཨིན།  
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རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་བའོི་སྐྱིན་ཚབ་འཐོབ་ནིའི་ཚོད་རྩིས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
4,074.629 ཨིན། དེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ 68.3 དེ་ཅིག་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ལས་ བུ་ལོན་རྒྱུན་
སྐྱོང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་བའི་སྐྱིན་ཚབ་དང་ དེའི་ལྷག་ལུས་ བརྒྱ་ཆ་ 31.7 འབད་མི་དེ་ ཐིག་
ཁྲམ་ ༥.༤ པ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལས་འཐོབ་ནི་ཨིན།  

5.5 དུས་འབྲིང་གི་ མ་དངུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ མཐངོ་སྣང་།  

5.5.1 མ་དངུལ་གྱི་ཐབས་བྱུས། 

གཞུང་གིས་ དུས་འབྲིང་གི་ མ་དངུལ་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ག་དེ་དག་དག་ ཕྱིའི་སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ གོ་
སྐབས་ཚུ་ལས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ འགྲུབ་ནི་ཨིན། སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་ཟད་འགྲོའི་གནས་
གོང་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ མི་མང་བུ་ལོན་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་ བུ་ལོན་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ དམིགས་གཏད་ཅིག་ཨིནམ་ད་ འདི་གིས་ ཕྱི་ནང་སོད་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཟུར་གསོག་ ཡར་
སེང་འབད་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ཨིན། 

དུས་འབྲིང་ལུ་ གཞུང་གིས་ མཛདོ་དངུལ་ཤོག་འཛིན་དང་ དུས་རིང་གི་ དངུལ་སོད་འགན་ལེན་ཚུ་ བཀྲམ་
སྤེལ་ཐོག་ལས་ ནང་འཁོད་ཚོང་ལམ་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལེན་ནི་ཨིན། མཛདོ་དངུལ་ཤོག་འཛིན་
དང་ དུས་རིང་གི་ དངུལ་སོད་འགན་ལེན་ཚུ་ གཞུང་གི་དནོ་ལུ་ མ་དངུལ་བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ རྐྱངམ་གཅིག་
ལུ་མིན་པར་ ནང་འཁོད་མ་རའི་ཚོང་ལམ་གོང་འཕེལ་ལུ་ཡང་ ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན།  

གཞུང་གིས་ དུས་འབྲིང་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ཉེན་ཁ་ཚད་འཛིན་གྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 
བུ་ལོན་དེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་སྦེ་ གནས་ཐབས་ ངེས་བརྟན་་བཟ་ོནི་ཨིན། 

5.5.2 མ་དངུལ་གྱི་མཐངོ་སྣང་། 

དུས་འབྲིང་གི་ མ་དངུལ་གྱི་མཐངོ་སྣང་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ ༥.༥ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  
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ཐིག་ཁྲམ་ ༥.༥: དུས་འབྲིང་གི་ མ་དངུལ་གྱི་མཐངོ་
སྣང་།                                  

  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

  
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

(ངོ་མ་) (བསྐྱར་བཟོ།) 
(འཆར་
དངུལ་) (བརྡ་སོན་) (བརྟ་སོན་) 

རྩིས་ཆད་བསུབ་
ཐབས་ (རྩིས་
ཆད།) 

11,139.80 17,374.89 15,388.19 9,721.16 9,725.88 

ཀ.དངུལ་འབྲེལ་
བདགོ་གཏད་ -745.494 -3,165.29 -2,795.73 -1,574.09 -10,577.78 
ངེས་ཏིག་མཁོ་སྒྲུབ་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་བཏང་
ཐོག། 

1,659.19 829.7 1,278.90 2,553.60 515.94 

སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་བོའི་
ཚབ་སོད། 2,404.68 3,994.99 4,074.63 4,127.69 11,093.72 

ཁ. ཕགོ་ལམ་ངེས་
ཏིག། 11,885.29 14,209.60 12,592.46 8,147.07 -851.904 

ཁ.1 ཕྱིའི། 1,486.93 4,189.67 265.745 -3,168.14 -12,154.09 
སྐྱིན་འགྲུལ། 5,211.99 9,830.90 6,006.27 2,535.80 441.18 
སྐྱིན་ཚབ། 3,725.06 5,641.23 5,740.52 5,703.94 12,595.27 
ཁ.2 ནང་འཁོད། 10,398.36 10,019.93 12,326.72 11,315.21 11,302.19 
སྐྱིན་འགྲུལ། 10,411.35 10,033.12 ༢༠་༣༥༦༢༡ 26,124.27 24,364.33 
སྐྱིན་ཚབ། 12.99 13.186 0.00 14,809.07 13,062.14 
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གཞུང་ལུ་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ དངུལ་བསོམས་རྩིས་ཆད་དེ་ རྒྱུན་མཐུད་ཅན་འབད་ར་ འཐནོ་ནི་ཨིན་པའི་ 
ཚོད་རྩིས་ཡོད། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥,༤༧༠.༥༡༨གུ་ གནས་
ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་ད་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་ལས་ ད་ལོའི་དུས་ཚོད་ཁར་ ཁས་
ལེན་གང་ཡང་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཤུལ་མའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ རྒྱ་ཆེ་ཏོག་
ཏོ་སྦེ་ར་ ཉམས་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡོད། ཨིན་རུང་ མ་འོངས་པ་ལུ་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་ལས་ ཁས་ལེན་
ངེས་བརྟན་་འགྱོཝ་ད་ ལེགས་སྒྱུར་འཐོན་འོང་། སྐྱིན་ཚབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༤-༢༥ ནང་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་
དགས་འབད་ར་ ཡར་སེང་འགྱོ་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོད། དེ་ཡང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པའི་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་
འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ སྐྱིན་ཚབ་ངོ་བོ་ཚབ་སོད་ལུ་ ཡར་སེང་འཐོན་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ དགོས་མཁོའི་ཐད་ལུ་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལུ་ རྒྱུན་མཐུད་ཅན་གྱི་ དངུལ་བསོམས་
རྩིས་ཆད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡར་སེང་ཅན་སྦེ་ར་ གནས་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ནང་འཁོད་
སྐྱིན་འགྲུལ་ཚབ་སོད་དེ་ཡང་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ གཞུང་གི་ དངུལ་སོད་
འགན་ལེན་དང་ མཛདོ་དངུལ་ཤོག་འཛིན་ཐོག་གི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ བཏབ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏ་ མཐོ་དགས་
སྦེ་ར་ ཡར་སེང་འཐོན་ནིའི་ ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་ཨིན།  
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ལེའུ་ ༦ པ། 
དངུལ་རྩིས་ཉེནཁ། 

6.1 བཅུད་བསྡུས། 

མི་མང་དངུལ་རྩིས་ནང་ལུ་ བསྐྱར་གསོ་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཆེ་དགས་འདི་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ནད་ཡམས་ཀྱི་དུས་ཡུན་དང་ 
ར་ཤི་ཡ་དང་ཡུ་ཀེ་རེན་གྱི་ དམག་འཁྲུག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཡར་འཕར་ 
ཉམས་འགྱོ་ནི་དེ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ ཉེན་ཁ་གཉིས་ལབས་འབད་མི་དེ་གིས་ མང་ཤོས་ ཉེར་མཁོའི་ཅ་ཆས་
ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ དམིགས་བསལ་ལུ་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གོང་ཚད་ལུ་ འཕལ་ཐོག་གི་ བྱེམ་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན། ར་
ཤི་ཡའི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ བཀག་དམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་གིས་ ས་སྣུམ་གྱི་གོང་ཚད་དེ་ ལོ་མང་གི་གོང་
ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་དང་ ཐབ་རླུང་སྦུང་ཚོང་གི་གོང་ཚད་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༢ 
པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ ལོག་ལབས་ཀྱིས་ ཡར་སེང་ཐནོ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གོང་ཚད་ ཡར་སེང་འཐནོ་
མི་དེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡང་ ནུས་ཤུགས་ནང་འདྲེན་འབད་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གནོད་པ་འབྱུང་
ནི་ཨིན་པས།  

གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐད་ཀར་གྱི་ དངུལ་རྩིས་ཐབས་ལམ་ ཡང་ན་ ཚོང་ལཱ་
ལུ་ འགན་ལེན་ཚུ་དང་འད་བའི་ དངུལ་རྩིས་མིན་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ དཔལ་འབརོ་ལས་དོན་ཚུ་
ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་སར་ནིའི་ ཐབས་ལམ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འདཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོད། ད་རེས་ 
ནད་ཡམས་འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་ འབྱུང་དོ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་ལྷན་ཐབས་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་
གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ འཕདོ་མཐུད་དགོཔ་ལས་ གཞུང་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ གཞུང་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་ ཐབས་ལམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་རུང་ཚུ་ བག་ཟནོ་དང་ཡུན་བརྟན་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་་བཟོ་སྟེ་ བུ་
ལོན་དང་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ ཆ་ཚད་འདི་ གཏན་གཏན་བཞག་ནི་ལུ་ ཁས་ལེན་ཡོད།   
6.2 རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཉེན་ཁ།  

དངུལ་རྩིས་གྲུབ་འབྲས་ གཏན་འཁེལ་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་དང་ གོང་ཚད་
ཡར་འཕར་ ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་ཚད་གཞི་ སྐྱེད་ཚད་ ཅ་དངོས་གོང་ཚད་ དེ་ལས་ བརྗེ་སོར་ཐང་གཞི་ལ་
སོགས་པ་དང་འད་བའི་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་གཙ་ོབོ་ཚུ་གི་ མངོན་དཔག་ལུ་ འགྱུར་བ་ཚུ་དང་
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འབྲེལ་ཏེ་ ཉེན་ཁ་ཚུ་འཐོནམ་ཨིན། ནང་དོན་ལས་ཡང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ ཡར་འཕར་
ལུ་ འགྱུར་ཁྱད་མཐ་ོདགས་འཐནོ་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ གཞུང་གི་འངོ་འབབ་དང་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ལུ་ ཕན་གནདོ་
ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ མི་མང་བུ་ལོན་ལུ་ཡང་ བྱེམ་ཕོག་ནི་ཨིན་པས། 

6.3 དམིགས་བསལ་གྱི་ དངུལ་རྩིས་ཉེན་ཁ།  

ཉེན་ཁ་འདི་ཚུ་ཡང་ ཞོར་བྱུང་ཕགོ་ལམ་དང་ ཡང་ན་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན། སྡུག་སོང་ཅན་གྱི་ མི་མང་ལས་
འཛིན་ཅིག་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་ནི། ཡང་ན་ དངུལ་ཁང་གཅིག་ མེདཔ་འགྱོ་ནི་ཚུ་དང་འད་བའི་ ངེས་མེད་
ཀྱི་ཐོན་རིམ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐནོམ་ཨིན། ཁྲིམས་དོན་ ཡང་ན་ ཆིངས་ཡིག་གང་ཡང་མེད་པར་ གཞུང་གི་
ཀུན་སོླང་གི་འགན་ཁུར་གུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་ཚེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཐནོ་རིམ་ཅན་གྱི་
གནད་དནོ་ རེ་རེ་བཞིན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ འཕལ་ཐོག་ ཡང་ན་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་ ཟད་འགྲོའི་བྱེམ་དེ་ གཞུང་
ལུ་འཁྲི་ནི་ཨིན་པས།  
6.4 དངུལ་རྩིས་ཉེན་ཁ་བརྟག་ཞིབ་ཐབས་གཞི། 

གཞུང་གི་ཕོག་ལམ་ཚུ་ལུ་ ཕན་གནོད་ཡོད་པའི་ དངུལ་རྩིས་ཉེན་ཁ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ དངུལ་རྩིས་
ཉེན་ཁའི་ཐབས་གཞི་དེ་ ཕན་ཐགོས་ཅན་གྱི་ སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་ཨིན་པའི་ མངོན་རྟགས་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་ 
སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་དམིགས་དོན་དེ་ཡང་ སྲིད་བྱུས་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ ཕབ་ཆག་དང་ བལ་
ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ཨིན།  ཐབས་གཞི་དེ་ཚུ་གིས་ ཉེན་ཁའི་དན་གསལ་དང་ ཕབ་ཆག་ 
དེ་ལས་ ཉེན་ཁ་འཐོན་པའི་དུས་སྐབས་ནང་ གྲ་འགྲིག་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུངམ་ཨིན།  

ཉེན་ཁའི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ མངོན་གསལ་ཅན་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་མེདཔ་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡང་ན་ 
ཞོར་ཁར་འབྱུང་སྲིདཔ་ཨིན། མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཕོག་ལམ་དེ་གིས་ གཞུང་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་འགན་ཁུར་
འཁྲིཝ་ཨིན། ལོགས་གཅིག་ཁ་ཐུག་ལས་ མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཕོག་ལམ་དེ་ གཞུང་གི་སོྤྱད་ལམ་སྐོར་
ལས་ རེ་འདུན་གུ་ གཞི་བརྟེནམ་ཨིན། མངོན་གསལ་མེད་པའི་ ཕོག་ལམ་ལུ་ གཞུང་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་འགན་
ཁུར་མེད་རུང་ ཀུན་སོླང་ ཡང་ན་ སྲིད་དནོ་གྱི་གནད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་འཐོན་སྲིད། 
ཐད་ཀར་གྱི་ཕོག་ལམ་ཚུ་ གནས་སངས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ འཐནོ་སྲིདཔ་ལས་ མངོན་དཔག་འབད་ཚུགས་
པའི་ འགན་ཁུར་ཚུ་ཨིནམ་དང་ ཞོར་བྱུང་ཕོག་ལམ་གྱི་ཐད་ལུ་ ངེས་མེད་ཐནོ་རིམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཕོག་པའི་
འགན་ཁུར་ཨིན།  
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ཐིག་ཁྲམ་ ༦༡ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ དངུལ་རྩིས་ཉེན་ཁ་བརྟག་ཞིབ། 
 

  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ།  
ཕགོ་ལམ་ཚུ། 

ཐད་ཀར་གྱི་ཕགོ་ལམ་ཚུ། ཞརོ་བུང་གི་ཕགོ་ལམ་ཚུ། 
ཁ་གསལ། དངུལ་བསམོས། ཁ་གཨལ། དངུལ་བསམོས། 

ངེས་གསལ་
ཕགོ་ལམ། འཆར་དངུལ་ཟད་འགྲོ། 36,340.00 གཞུང་གི་འགན་

ལེན། 4,903.00 
  

ཁྲིམ་ལུགས་
དང་ ཁག་
འབག་གི་ངོས་
ལེན་གྲུབ་པའི་
གཞུང་གི་ཕོག་

ལམ། 

བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་།(འཆར་
དངུལ་ཟད་འགྲོ།) 3,582.00 

གཞུང་དབང་ཚོང་
ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ 
ལྷན་ཐབས།(ཉེན་
བཅོལ་དང་ གྲོང་
གཡུས་གློག་མེ་
སྦྲགས་ཏེ།) 

1,854.00 

 
དགོས་གསལ་
མེད་པའི་ཕགོ་

ལམ། 
    

གཞུང་དབང་ཚོང་
ལས་ཚུ་གི་འགན་

ལེན། 
8,300.00  

མི་མང་དང་ 
དང་འདོད་སྡེ་
ཚན་ཚུ་གི་ 

ཨེབ་ཤུགས་ལུ་
བརྟེན་པའི་ 
གཞུང་གི་སོྤྱད་
བཟང་གི་

འགན་འཁུར། 

སྒྲིག་བཀོད་དང་འཕྲུལ་
ཁང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ནང་
སྐབས་ཐོག་མ་རའི་ཟད་
འགྲོ་ལུ་བརྟེན་པའི་ མ་
འོངས་པའི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་
འགྲོ་ཡར་སེང་(༢ དུས་
ཡུན་ལོ་གཉིས་ནང་ ལོ་རེ་ 
༠,༢༢ % རེ)  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
72.000 རྒྱུས་
དངོས་རྒྱུན་སྐྱོང་ལུ་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་
ཡར་སེང་། 

རང་བཞིན་རྐྱེན་
ངན། 585  
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ཐད་ཀར་གྱི་ཕགོ་ལམ། 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་་ཐད་ཀར་གྱི་ཕོག་ལམ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༩,༩༩༤.༠༠༠ གི་ ཚོད་རྩིས་
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ དེ་ཅིག་ཨིན། ཕོག་
ལམ་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ ཕོག་ལམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 38,9༢༢.༠༠༠ དང་ 
ཐད་མིན་པའི་ཕོག་ལམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༧༢.༠༠༠ གི་རྩིས་ཨིན།  

མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཕོག་ལམ་ཚུ་ འཆར་དངུལ་ཟད་འགྲོ་དང་ བུ་ལོན་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་དང་ མངོན་
གསལ་མེད་པའི་ཕོག་ལམ་ཚུ་ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་བསོམས་དང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་
འགྲོའི་གནས་གོང་ ལོ་ངོ་གཉིས་རིང་གི་ མ་འངོས་པའི་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་གནས་གོང་ཚུ་ཨིན། ཐད་ཀར་
གྱི་ཕོག་ལམ་ཚུ་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་ཚོད་རྩིས་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད། 

ཞརོ་བྱུང་ཕགོ་ལམ། 

རྩིས་ལོ་ 2022-23 གྱི་དོན་ལུ་ ཞོར་བྱུང་ཕོག་ལམ་བསོམས་ཀྱིས་ དམའ་ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
༡༥,༦༤༢.༠༠ གྱི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨ 
དེ་ཅིག་ཨིན། ཞོར་བྱུང་ཕོག་ལམ་བསོམས་གུ་ལས་ མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཕོག་ལམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
6,༧༥༧ དང་ མངོན་གསལ་མེད་པའི་ཕོག་ལམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 8,885 གི་རྩིས་ཨིན། མངོན་གསལ་
ཅན་གྱི་ ཞོར་བྱུང་ཕོག་ལམ་འདི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གིས་སོད་པའི་ དངུལ་སོད་
འགན་ལེན་དང་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཨིན། མངོན་གསལ་མེད་པའི་ ཞོར་བྱུང་ཕོག་ལམ་
འདི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ ཁོང་རའི་ཡན་ལག་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་ལུ་ 
འགན་ལེན་དང་འཆར་དངུལ་སོད་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཨིན།   

གཞུང་གིས་ རྐྱེན་ངན་དང་ གནམ་བྱཱ་ཆར་ཆུ་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནོད་པ་བསྐྱར་གསོ་ལུ་ དཔྱ་བགོ་ཚུ་ སྤྱིར་
བཏང་ཟུར་བཞག་ནང་ལུ་བཞགཔ་ཨིན། མིའི་ཚེ་སོྲག་དང་ གྲོང་གཡུས་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེན་
ཁའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ ཉེན་བཅོལ་རིམ་སོད་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ཚུ་སོད་ནི་ཡོད།  
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ལེའུ་ ༧ པ།  

མི་མང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ གནས་སངས་དང་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཚུ། 

7.1 བཅུད་བསྡུས། 

ང་བཅས་ར་ ག་ར་གི་སེམས་ཁར་ ནད་ཡམས་སྐོར་ལས་ ཤོ་མཚུངས་པའི་བསམ་འཆར་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་
གི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཉེར་མཁོའི་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཕ་ོརྒྱུན་མ་བཅད་པར་ 
མཁོ་སོད་འབད་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་་བཟོ་ནི་དེ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ 
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ མི་སྡེའི་འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་སྟེ་ མི་མང་གི་ཅ་དངོས་དང་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སོད་ཐོག་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་མིན་པའི་ མི་སྡེའི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ འགྲུབ་ནི་ལུ་གཙོ་བརོ་
བཟུང་སྟེ་ཡོད། ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ མི་མང་གི་རེ་འདུན་
དང་ བལ་ཞིབ་ཐོག་ལས་ ཐོན་ཁུངས་ཆུང་ཀུ་འབད་རུང་ མཁོ་སོད་མང་སུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་ གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་ཚུ་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་
བའི་དངུལ་འབྲེལ་ཀུན་ཚང་དང་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་ ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལུ་ སྐྱེད་
ཆུང་མ་དངུལ་བཙུགས་ནི། གོང་ཚད་རན་པའི་སོད་ཁྱིམ། རྒྱལ་ཡོངས་བཟའ་ཆས་རང་ལང་། ཡོངས་ཁྱབ་ཅན་
གྱི་གྲེམས་སྤེལ་ཞབས་ཏོག། སྐྱེལ་འདྲེན། མི་མང་རྒྱང་བསྒྲགས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད།  
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སྲིད་བྱུས་བརམ་ནི་དང་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ དེ་ལས་ 
ཞབས་ཏོག་སོད་ཐངས་ཚུ་ བལ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ འགན་ཁུར་འཁྲི་མི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ ལཱ་གི་སྡེ་
ཁོངས་ནང་ཚུདཔ་ཨིན།  

ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སངས་ནང་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ གནས་སངས་དེ་བཟུམ་མའི་
དོན་ལུ་ དགོས་དོན་ཡོད་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་མེད་རུང་ ཐོགས་ཆག་མེད་པའི་ མི་མང་ཞབས་ཏགོ་ཚུ་ ངེས་
བརྟན་་བཟོ་དགོཔ་ལས་ ལག་ལེན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ ཨེབ་ཤུགས་ཐེབས་ཕོགཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཚོང་
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ལས་དེ་ཚུ་གིས་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་གནས་སྐབས་ནང་ལུ་ གནད་འགག་ཅན་གྱི་ འགན་ཁུར་འབག་ཡོད་པའི་
ཁར་ ནད་ཡམས་ཀྱི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ འཕོད་མཐུད་དེ་ར་ འགན་ཁུར་དེ་ཚུ་འབག་ནི་ཨིན།  

7.1 དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འགོ་གི་ གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ།  

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ བཅོ་ལྔ་ (བདག་དབང་ཧྲིལ་བུའི་ཐགོ་ལུ་ ༡༡ 
དང་ བདག་དབང་ བགོ་བཤའ་གྲངས་མང་ཐོག་ལུ་ ༢ དེ་ལས་ བགོ་བཤའ་གྲངས་ཉུང་ཐོག་ལུ་ 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་སངས་བལ་ཞིབ་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་བལ་རྟོག་བཙན་ཐབས་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གཞི་སྒྱུར་གྱི་ཞིབ་
འཇུག་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།    

སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་ནང་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ གོང་འཕེལ་ལས་དོན་ཚུ་གི་ གོ་སྐབས་སྐོར་ བསམ་ཞིབ་
ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྨན་ལྗོངས་གསོ་རིག་སྨན་བཅོས་ལས་འཛིན་དེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་
བཟུང་འོག་ལུ་ སོྤ་འཛུགས་འབད་དེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢་ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལཱ་འགན་སྡེ་
ཁོངས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བཀོད་ཚོགས་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ ལོ་བསར་གྲུབ་འབྲས་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་ཡང་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། འདི་ཡང་ 
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ དམིགས་གཏད་ཚུ་ འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ གསར་
བཏོད་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་དང་ ལོ་བསར་གྲུབ་འབྲས་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ཚུ་ 
འགན་འཁྲི་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན།   

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ གི་དནོ་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་ནང་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བརོན་
ཤུགས་དང་གྲུབ་འབྲས་ ངོས་འཛིན་ལུ་ གཞུང་གིས་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ག་རའི་དོན་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 
༡༥ རེའི་ གྲུབ་འབྲས་གུ་གཞི་བརྟེན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ སོད་ནི་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད།  འདི་ཁ་ལུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་དུས་ཆེན་ ཐེངས་ ༡༡༤ པའི་ཉིན་མར་ འབྲུག་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ལུ་ ཁོང་གི་ 
དམིགས་བསལ་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་
མིའི་ངོ་ལེན་ལུ་ འབྲུག་ཐུགས་སྲས་རྟགས་མ་ཡང་ གནང་སྟེ་ཡོད། རྒྱལ་བཙུན་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ དུས་སོན་
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ཐེངས་ ༡༠ པའི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ སྐྱིད་
སྡུག་མ་དངུལ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4.254 བཏེག་གསོ་སྦེ་ ཕུལ་ཡོད།  

7.1.༡ གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས། 

སྤྱི་ལོ་ 2021 ནང་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 201.042)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་བདགོ་གཏད་
གནས་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 11,460.574 གུ་གནས་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༡༥.༧ གི་ཡར་སེང་ཡོད།  

ཁྲམ་རིས་ 7.1: ཁྲལ་བཏབ་ཤུལ་གྱི་ཁེབ་ས་/གྱོང་རྒུད། (འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་མ་བརྩི་བའི་ ཕན་གནདོ་
ཡདོ་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ།) 
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7.༢.༢ གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ཚུ། 

རྩིས་ལོ་ 2020-21 ནང་ལུ་གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་སྦེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
398.7 རྩིས་ཐ་ོསོྤ་སོར་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཧེ་མའི་ལོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ 24.7 ཡར་སེང་ཡོད། ཡར་
སེང་འདི་གཙོ་བ་ོར་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ཡར་སེང་ (བརྒྱ་
ཆ་ 12.1)དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་(བརྒྱ་ཆ་ 104.6) དེ་ལས་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་
ཆས་ལས་འཛིན་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་གླར་སོྤྱད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ (བརྒྱ་ཆ་ 38.6) དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་དངལ་ཁང་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ (བརྒྱ་ཆ་ 23.2) འབད་མི་ཚུ་
ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁྲམ་རིས་ ༧.༢  ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་གྱི་བཅུད་བསྡུས། 
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ཐིག་ཁྲམ་ 7.1: གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་བཅུད་བསྡུས། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་། 
2020/21  
(ངོ་མ་) 

2021/22  
(ཚོད་རྩིས་) 

2022/23  
(བརྡ་སོན་) 

འབྲུག་སོ་ནམ་བཟ་ོགྲྭ་ལས་སྡེ། 7.103 11.240 ༡༠.༨༦༠ 
འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས། 180.913 235.707 ༣༡༦.༤༣༨ 
འབྲུག་གྲེམས་ (ཁྲོམ་སྡེ་བཱསི་ཞབས་
ཏོག་) 56.163 - - 
འབྲུག་བཟའ་སོྤྱད་ལས་འཛིན། 6.399 56.945 26.250 
སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆ་ལས་འཛིན། 62.205 31.364 ༦༨.༨༧༢ 
ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན། 61.687 62.312 53.964 
སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན། 13.400 - - 
འབྲུག་སྔོ་ལྗང་ལས་འཛིན། 4.200   
ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་། 6.630 74.129 ༨༢.༡༦༧ 
ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་བསམོས། 398.700 471.697 ༥༥༨.༥༥༡ 
བརྒྱ་ཆ་འགྱུར་བ། ༢༤.༧ ༢༡.༨ ༡༥.༠ 

གཞུང་གིས་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ཚུ་ སོད་
སོྲལ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༡. འོང་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས་ལུ།  
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འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་དང་ མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ཚུ་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ཆད་ བསུབ་ཐབས་
ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་སོད་སོྲལ་ཡོད།  
 

༢. སྐྱེད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ལུ། 
འབྲུག་སོ་ནམ་བཟ་ོགྲྭ་ལས་འཛིན་དང་ འབྲུག་བཟའ་ཆས་ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་
འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚུ་ལུ་ གཞུང་ལས་ སྐྱེད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ཚུ་ སོད་སོྲལ་ཡོད། 
 

༣. གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་བརྒྱུད་པའི་ མི་སེར་ལུ་བརྒྱུད་སྤེལ་འབད་བའི་ལྷན་ཐབས་མ་
དངུལ།  
མི་སེར་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ཚུ་ཡང་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ གླར་སོྤྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་
འཛིན་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ཚུ་ སོད་སོྲལ་ཡོད།  

༧.༣   འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་ཁང་དང་ ཡན་ལག་ལས་སྡེ། 

འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་ལས་སྡེ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རྒྱལ་པོའི་ བཀའ་ཁྲིམས་ཐགོ་ལས་ མི་སེར་གྱི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ གཞུང་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ མ་ར་གཞི་
བཙུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅིག་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་ལས་སྡེ་གི་ ལཱ་
འགན་སྡེ་ཁོངས་དེ་ཡང་ ལས་སྡེ་མ་འདཝ་ ནུས་ཤུགས་དང་ ཐོན་ཁུངས་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ དངུལ་
འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ ས་གཞིས་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ཚུ་ལུ་ ཁྱབ་སྟེ་ཡོད།  

7.༣.༡ འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་ ཉག་རྐྱང་གི་གྲུབ་འབྲས།  

སྤྱི་ལོ་ 2021 ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ལས་ འོང་འབབ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
8,336.803 ཐནོ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 7,443.526 འབད་ས་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ 12 ཡར་སེང་ཡོད། ཡར་འདི་ཡང་ ཡན་ལག་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཁེབ་ས་བགོ་བཤའ་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་ 
༧.༢ པ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  7,168.57 གུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ཡར་སེང་ཐོག་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 8,025.742 གུ་གནས་མི་ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ འབྲུག་
རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་ ཟད་འགྲོ་གི་ ཟད་འགྲོ་དེ་ ཧེ་མའི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 701.083 འབད་ས་
ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 77.7 བབས་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 156.594 གུ་
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གནས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་དང་ ཟད་འགྲོ་གཞན་གྱི་རིགས་ལུ་ 
བརྒྱ་ཆ་ 89.9 དང་ དངུལ་འབྲེལ་གནས་གོང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 99.3 བབས་ཡོད་མི་ལས་ཐནོ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༢: ཡན་ལག་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཁེབ་ས་བགོ་བཤའི་འབབ་ཁུངས། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
ཁ་གསལ། 31-༡༢-19 31-༡༢-20 31-༡༢-21 
ཡན་ལག་ཚུ་ལས་ ཁེབ་ས་བགོ་བཤའི་
འབབ་ཁུངས། 

  
 

འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན། 19.270 13.764 - 
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་། 378.830 509.897 - 
འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན། 862.620 771.758 1,550.000 
སླ་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན། 4.500.000 5,132.993 5,600.000 
འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན། - 3.000 - 
འབྲུག་ས་གཏེར་ལས་འཛིན། 64.680 316.440 364.548 
རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན། 

6.750 - 7.500 

འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན། 882.560 412.141 460.589 
དཔལ་ལན་རྩི་ས་དབང་འཛིན། 82.260 - - 
ཐིམ་ཕུག་འཕྲུལ་རིག་གླིང་ག། 8.910 2.200 22.309 
ཤིང་བཟ་ོལྟེ་བ། 7.330 3.001 1.500 
བསོམས། 6,813.210 7.165.195 8,006.445 
འབྲེལ་དནོ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ ལཱ་འགན་སྡེ་
ཁོངས་ཚུ་ལས་ ཁེབ་ས་བགོ་བཤའ།  
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འབྲུག་བསྲེ་ལྕགས་ལས་སྡེ། 57.890  19.297 
རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད། 40.820 3.380 - 
རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན།  - - - 
བསོམས། 98.710 3.380 19.297 
ཁེབ་ས་བགོ་བཤའ་བསམོས། 6,911.920 7,168.574 8,025.742 

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་ཐགོ་ལས་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 5,475.06 གི་ ཁེ་
ཕན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ཁེབ་ས་བགོ་བཤའ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༣ དང་ 
འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༦.༨ རེ་ ཉམས་ནི་དེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ལས་ ཁེབ་
ས་བགོ་བཤའ་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ 15.9 གི་ ཉམས་ཆག་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།      

ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༣ : འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་ལས་ ཁྲལ་དང་ ཁེབ་ས་བགོ་བཤའི་སདོ་ཆ། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཁ་གསལ། 2017 2018 2019 2020 2021 
ལས་འཛིན་འབབ་ཁུངས་
ཁྲལ། 2,326.058 2,612.000 2,132.390 2,089.844 2,454.060 

བགོ་བཤའི་ཁེབ་ས། 4,021.000 3,350.000 4,100.000 4,532.000 3,021.000 
འགྱུར་ཁྱད་ %  -0.4% -16.7% 22.4% 10.5% -33.3% 
རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ལས་ 
འོང་འབབ་བསོམས། 6,347.058 5,962.000 6,232.000 6,621.844 5,475.060 

ནང་འཁོད་འངོ་འབབ་ལས་ 
%  21.4% 17.6% 16.3% 19.9% 15.9% 

འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་གི་ བདོག་གཏད་བསོས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
66,150.831 གུ་གནས་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ 3.8 ཡར་སེང་ཐོག་ དངུལ་ཀྲམ་
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ས་ཡ་ 68,668.808 གུ་གནས་ནུག། ཡར་སེང་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ སགར་སྒྲུབ་ལཱ་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
364.312)དང་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,822.241) ཡར་སེང་ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༤: འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་ རང་རྐྱང་གི་ དངུལ་འབྲེལ་གནས་སངས།     
    དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཁ་གསལ། 31-༡༢-19 31-༡༢-20 31-༡༢-21 
རྒྱུན་སྐྱོང་མིན་པའི་བདོག་གཏད། 57,798.280 59,541.350 63,377.668 
རྒྱུན་སྐྱོང་བདོག་གཏད། 7,020.840 6,609.490 5,934.839 
བདོག་གཏད་བསོམས། 64,819.120 66,150.840 69,312.507 
བགོ་བཤའ། 62,372.900 63,681.350 65,872.532 
རྒྱུན་སྐཡོང་མིན་པའི་ཕོག་ལམ། 1,466.500 1,443.560 1,689.821 
རྒྱུན་སྐཡོང་ཕོག་ལམ། 979.720 1,025.930 1,750.154 
བགོ་བཤའ་དང་ཕགོ་ལམ་བསོམས། 64,819.120 66,150.840 69,312.507 
 

7.3.2 ཡན་ལག་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ གྲུབ་འབྲས། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་འོག་གི་ ཡན་ལག་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ འོང་འབབ་ཡོངས་
བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 40,246.040 ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 34,676.513 འབད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ 16 ཡར་སེང་ཨིན་པས། ཡར་སེང་འདི་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་དང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ འབྲུག་བསྲེ་ལྕགས་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འོང་
འབབ་ ཡར་སེང་ཐནོ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ཁོང་གི་ཁྲལ་བཏབ་ཤུལ་གྱི་ཁེབ་ས་ལུ་ཡང་་བརྒྱ་ཆ་ ༨༣ 
ཡར་སེང་ཐནོ་ཏེ་ ཧེ་མའི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 3,644.843 འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
6,686.401 གུ་འཛེགས་ནུག།   
  



127 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

ཁྲམ་རིས་ 7.3: འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་གི་ ཡན་ལག་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཁྲལ་བཏབ་ཤུལ་གྱི་ ཁེབ་ས་/རྒུད།  
 

 
              

༧.༣.༣ འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ། 

འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་སོད་པའི་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ནང་ལུ་ སྐྱེད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ 
(འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་)དང་ མི་སེར་ལུ་བརྒྱུད་སྤེལ་ཐགོ་གི་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ (འབྲུག་
གློག་མེ་ལས་འཛིན་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཉེས་སྲུང་ལས་འཛིན་)ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། རྩིས་ལོ་ 2020-21 ནང་ལུ་ 
ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,693.635 རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་
ལུ་སོད་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,496.282 འབད་མི་ཅིག་ ནང་འཁོད་
གློག་མེའི་སོྤྱད་ཁྲལ་སྦེ་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་དང་ གྲོང་གཡུས་སོད་
ཁྱིམ་དང་ ཚེ་སོྲག་ཉེན་བཅོལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
116.622 སོད་ཡོདཔ་ཨིན། 
རྩིས་ལོ་ 2021-22 ནང་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སོད་དགོ་པའི་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་
དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢ གིས་ འབབ་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོདཔ་དང་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་་
དེའི་ཤུལ་མའི་ལོ་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ འབབ་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།   
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ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༥: འབྲུག་རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་གི་ ཡན་ལག་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ། 
                                     དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་
ཡན་ལག། 

༢༠༡༩/༢༠(ངོ་
མ) 

2020/21(
ངོ་མ་) 

2021/22 
(ཚོད་རྩིས་) 

2022/23 
(བརྡ་སོན།) 

འབྲུག་གློག་མེ་ལས་
འཛིན། 

༡.༦༩༥.༦༢༠ 1,496.282 1,471.000 1,406.436 

འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ། ༡༢༩.༨༩༣ 116.622 107.586 86.606 

རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་སྲུང་། ༨༠.༢༡༡ 80.731 82.003 84.000 

ལྷན་ཐབས་དངུལ་
བསོམས། 

༡,༩༠༥.༧༢༤ 1,693.635 1,660.589 1,577.042 

བརྒྱ་ཆ་འགྱུར་བ། -༤.༥ -༡༡.༡ -༢.༠ -༥.༠ 

ཁྲམ་རིས་ 7.3: རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟུང་གི་ ཡན་ལག་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ།  
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7.༣.༤ གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་བུ་ལནོ།  

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བུ་ལོན་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ 8.3 གྱིས་ བབས་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 39,821.749 འབད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༩,༨༧༡.༨༨༠ གནས་
ནུག། འདི་ཡང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་བུ་ལོན་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༡ ། འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་བུ་ལོན་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༨.༣ དང་ དཔལ་ལན་རྩིས་ས་ལས་འཛིན་གྱི་ བུ་ལོན་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦.༧ བབས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན་པས།  
ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༦: གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བུ་ལནོ་བཅུད་བསྡུས། 

                                དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
ཁ་གསལ། 2019 2020 2021 
དུས་ཐུང་། 4,938.471 4,059.551 3,652.647 
དུས་རིང་། 32,100.852 35,762.198 36,219.233 
གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་
གི་ བུ་ལནོ་བསམོས། 37,039.323 39,821.749 39,871.880 
 

བགོ་བཤའ་འཆང་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ འགན་ཁུར་གྱི་ཐད་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བུ་ལོན་
ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 36༩༥༦.༦༣༣ འབད་ས་ལས་ གཞུང་གི་ བུ་ལོན་གྱི་དཔྱ་བགོ་དེ་ བརྒྱ་
ཆ་ ༩༢.༧ གི་རྩིས་ཨིན།   

ཁྲམ་རིས་ 7.5: གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ བུ་ལནོ་དང་ གཞུང་གི་འགན་ཁུར།  

 

6,765.877 5,931.931 732.163 6,678.689 
13,205.878 6,557.34 

39,871.880 36,956.633 
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7.༣.༥ གཞུང་ཐགོ་འགན་ལེན། 

གཞུང་གིས་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་དནོ་ལས་ 
འགན་ལེན་ཚུ་ སོད་དེ་ཡོད། འགན་ལེན་ཚུ་ཡང་ གཙོ་རིམ་ལས་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ལས་
འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ སྐྱིན་འགྲུལ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 2,026.890 དང་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 49.6 གི་དནོ་ལུ་ གཞུང་གིས་ འགན་
ལེན་ཚུ་སོད་དེ་ཡོད།   
ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༧: སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ གཞུང་ཐགོ་འགན་ལེན།   

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ།  
ཁེ་ཕན་ཐབོ་མི། སདོ་

ཚེས། 
སདོ་མི། འགན་ལེན། ལ་ོངོ་། ཆད་ལུས། 

གཞུང་གིས་
འགན་ལེན། 

    ཡུ་ཨེས་
ཌོ་ལར། 

དངུལ་ཀྲྲཾ། 
 

དངུལ་ཀྲྲཾ། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་
འཕེལ་།  

11-༩-17 འཚོ་རྟེན་དང་
ཟུར་ཕོགས་མ་
དངུལ། 

   890.000    
20  

  732.163  

སོ་ནམ་བཟ་ོགྲྭ་
ལས་འཛིན། 

05-༦-17 འབྲུག་གི་
དངུལ་ཁང་། 

       
166.000  

          
20  

         
153.403  

འབྲུག་གོང་
འཕེལ་དངུལ་
ཁང་། 

09-༣-18 འཚོ་རྟེན་དང་
ཟུར་ཕོགས་མ་
དངུལ། 

       
521.000  

 
 5  

         
174.830  

འབྲུག་མཁའ་
འགྲུལ་ལས་
འཨིན། 

11-༢-19 འཚོ་རྟེན་དང་
ཟུར་ཕོགས་མ་
དངུལ། 

   
36.600  

            
11  

      
2,564.520  

འབྲུག་མཁའ་
འགྲུལ་ལས་
འཛིན། 

13-༨-19 ཡུན་བརྟན་གོང་
འཕེལ་མ་
དངུལ། 

   
13.000  

            
10  

         
829.075  
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རྒྱལ་ཡོངས་
སྐྱིན་འགྲུལ་
འགན་ལེན་
ལས་འཆར་ 
ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་
སྣ་མང་། 

སོད་ཚེས་
སྣ་མང་། 

འབྲུགི་དངུལ་
ཁང་། ནང་
འཁོད་བཟོ་གྲྭ་
ཆུང་བ་གོང་
འཕེལ་དངུལ་
ཁང་། འབྲུག་
གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་། 

       
449.890  

           
449.890  

བསོམས།     49.600  2,026.890    4,903.881  
 
7.༣.༦ གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ དུས་འབྲིང་གི་མཐངོ་སྣང་།  

རྩིས་ལོ་ 2022-23 ནང་ལུ་ བཀག་དམ་ཚུ་ ཡངས་ཆག་གཏང་ནིའི་དནོ་ལས་ ཐབས་ལམ་གསརཔ་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལས་ ལས་འཛིན་གྱི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་དང་ 
ཁེབ་ས་བགོ་བཤའི་ཐོག་ལས་ ཁེ་ཕན་ཡར་སེང་འོང་ནིའི་ཚོད་རྩིས་ཡོད།  
ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༨: དུས་འབྲིང་ལུ་ ལས་འཛིན་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་དང་ བགོ་བཤའི་ཁེབ་ས་ རྩིས་ཐ་ོསྤ་ོསརོ་
གྱི་མཐངོ་སྣང་།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཁ་གསལ། 
2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

ངོ་མ་ ཚདོ་རྩིས་ འཆར་དངུལ་ བརྡ་སནོ་ བརྡ་སནོ་ 

བགོ་བཤའི་ཁེབ་ས་རྩིས་ཐ་ོསྤ་ོསརོ།      
དངུལ་ལྷན་-གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་
ཁང་། 19.000 80.000 68.330 77.960 90.870 

རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་། 3,021.000 3,614.030 3,757.456 4,482.190 5,035.120 
ནང་གསེས་བསམོས། 3,040.000 3,694.030 3,825.786 4,560.150 5,125.990 
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ལས་འཛིན་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་ཁེ་
ཕན།      

དངུལ་ལྷན་-གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་
ཁང་། 14.650 201.020 215.840 269.700 286.280 

རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་། 2,089.840 2,454.060 2,882.920 2,907.460 3,502.780 
སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན། 2,270.490 2,159.570 2,683.350 2,771.270 2,862.070 
འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན། 177.521 378.350 420.830 427.960 483.100 
ནང་གསེས་བསམོས། 4,552.501 5,193.000 6,202.940 6,376.390 7,134.230 
ཡངོས་བསམོས། 7,592.501 8,887.030 10,028.726 10,936.540 12,260.220 
 
7.4  རྒྱལ་ཡངོས་སྐྱིན་འགྲུལ་ འགན་ལེན་ལས་འཆར། 

ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དཔལ་འབོར་ལུ་གནོད་པའི་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་གདོང་ལན་ལུ་ གཞུང་གིས་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱིན་འགྲུལ་འགན་ལེན་ལས་འཆར་ ལས་འཆར་
འདི་ འགོ་བཙུགས་ཅིས། ལས་འདི་ཡང་ གཞུང་གི་ འགན་ལེན་ཆ་ཤས་ཐོག་ལས་ སྒེར་སྡེ་ལུ་ མ་དངུལ་
གྱི་གོ་སྐབས་ ཡར་དག་གཏང་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ལས་འཆར་འདི་གིས་ ཕྱིར་ཚོང་གོང་
འཕེལ་དང་ ནང་འདྲེན་ཚབ་འཛིན་ དེ་ལས་ སྔོ་ལྗང་དང་གཙང་སྦྲ་ལན་པའི་ འཕྲུལ་རིག་དང་ ལཱ་གཡོག་
ངེས་བརྟན་་བཟ་ོམི་ གསར་བཏདོ་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།  
གཞུང་གིས་ ལས་འཆར་འདི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་གསུམ་འབདཝ་ད་ 
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གསུམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ ༣ འགན་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཨིན། འགན་ལེན་
འདི་ ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ བུ་ལོན་ཐོག་གི་མ་དངུལ་ལུ་ ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།  
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༣༠ ཚུན་ ལས་འགུལ་ ༢༡༦ ལུ་ གནང་བ་གྲོལ་ཏེ་ཡོད། གནང་
གྲུབ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་་ སྐྱིན་འགྲུལ་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༩༠.༠༡༠  ཀྱི་ཐོག་ལས་ གཞུང་
གི་འགན་ལེན་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ཡོད་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥༦༤.༦༥༠ ཨིན།  
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ཁྲིམ་རིས་ ༧.༦ རྒྱལ་ཡངོས་སྐྱིན་འགྲུལ་འགན་ལེན་ལས་འཆར་གྱི་གནང་གྲུབ་ལས་འགུལ། 

 
        

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱིན་འགྲུལ་འགན་ལེན་འོག་ལུ་ ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགསཔའི་སྐྱིན་
འགྲུལ་ལུ་ དཔྱ་བགོ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣ ལུ་ཕབ་སྟེ་ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་ ཡར་འཕར་ཚད་
གཞི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱིན་འགྲུལ་འགན་ལེན་འོག་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པ་ཚུན་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,274.380 གི་ ཚོད་རྩིས་བཀོད་དེ་
ཡོད། འདི་ནང་ འགན་ལེན་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 788.760 འབདཝ་ད་ ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགས་
པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 23.663 གི་རྩིས་ཨིནམ་ལས་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ་འདི་ཡང་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 23.663 གྱི་རྩིས་ཨིན།  

7.༥ རྒྱལ་ཡངོས་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚ་ོརྟེན་མ་དངུལ། 
7.༥.༡  ལག་ལེན་གཙ་ོབ་ོཚུ། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༣༠ ཚུན་ 
འཐུས་མི་བསོམས་ཀྱིས་ 65,890 གུ་ལོྷད་ཡོད་མི་དེ་ མི་རློབས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 8.5 དེ་ཅིག་གི་
རྩིས་ཨིན་པས། ཟུར་ཕོགས་ཐབོ་མིའི་ཁ་གྲངས་དེ་ཡང་ རྩིས་ལོ་ 2019-2020 ནང་ལུ་ 7,634 ཡོད་ས་
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ལས་ རྩིས་ལོ་ 2020-2021 ནང་ལུ་ 8,294 གུ་ལོྷད་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་དེ་ནང་ ཟུར་ཕོགས་ཐབོ་མི་ཚུ་གི་ 
རྒྱབ་རྟེན་ཆ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ 12.5 གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  

རྩིས་ལོ་ 2020-21 ནང་ལུ་ ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཙུགས་བཞག་ལས་ བསོམས་ཀྱིས་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 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། བཙུགས་བསོམས་གུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 709.950 
འབད་མི་ཅིག་ ཟླ་རིམ་ཟུར་ཕོགས་སྦེ་ སོད་ཡོདཔ་ད་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ ལོག་སོད་ཡོད་མི་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 909.220 གུ་གནས་ནུག། སྤྱི་བསོམས་ཀྱིས་ སོད་ཆ་དེ་ ཧེ་མའི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 
1,496.850 འབད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༡ ཡར་སེང་ཐགོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,619.180 སོད་
ཡོདཔ་ཨིན།   

རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ ནང་ལུ་ ཁོང་གི་ལག་ལེན་འད་འགྲོ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 179.850 གུ་གནས་ནུག།  

7.༥.2 དངུལ་འབྲེལ་གཙ་ོདནོ་ཚུ། 

རྩིས་ལོ་ 2020-21 ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ 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། རྩིས་ལོ་ 2021-22 ནང་གི་ དངུལ་ལྷག་ཚོད་རྩིས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་  3,498.750 སྦེ་བཀོད་
དེ་ཡོད། མ་དངུལ་དེ་གི་ མ་དངུལ་བསོམས་ལུ་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 41,034.23༡ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 46,488.92 གུ་འཛེགས་ཡོད་མི་ཡང་ ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་ 13.29 ཨིན་པས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་
ཟླ་ ༦ པ་མཇུག་བསྡུ་ལུ་ ཁོང་གི་ མ་དངུལ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 50,535.97༠ གུ་ ལོྷད་པའི་ཚོད་རྩིས་
ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་ རྒྱལ་
གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ ཁ་ཚིག་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱེད་ཀྱི་ཕབ་ཆག་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབད་མི་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 44.14༠ གུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ལོ་ 2020-2021 ནང་
ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཁེ་འབབ་ བརྒྱ་ཆ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨ 
རེ་སོད་ནིའི་ དམིགས་གཏད་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 7.༨ རེ་ སོད་ཚུགས་ཡོདཔ་ཨིན།  
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ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༩: རྒྱལ་ཡངོས་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚ་ོརྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་གྲུབ་འབྲས་དང་མཐངོ་
སྣང་།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཁ་གསལ་ལ།ོ 30-06-2020(ངོ་མ་
) 

30-06-2021(ངོ་
མ་) 

30-06 
2022(ཚོདརྩིས) 

འབབ་ཁུངས་བརྗོད་དནོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
འོང་འབབ། 2,461.80 3,001.96 3,750.80 
ལག་ལེན་ཟད་འགྲོ། 361.49 179.85 252.05 
ཁེབ་ས་ངེས་ཏིག། 2,100.31 2,822.11 3,498.75 
བྱུང་ཟད་རྩིས་ཁྲ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་། 
བདོག་གཏད་བསོམས། 41,034.23 46,488.92 50,535.97 
ཕོག་ལམ་བསོམས། 277.98 238.56 190.87 
འཐུས་མིའི་མ་དངུལ། 40,756.24 46,250.37 50,345.10 
བརྡ་སནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 
ལག་ལེན་ཆ་ཚད་ % 85.32% 94.01% 93.28% 
འཐུས་མི་ལུ་ ཁེ་འབབ་ཚད་
གཞི། 7.12% 7.96% 7.4% 

 

7.༦ གློག་མེ།  

འབྲུག་གི་གློག་མེ་རིམ་ལུགས་འཆར་གཞི་ཨམ་ ༢༠༤༠ ཅན་མ་གིས་ འཕྲུལ་རིག་དཔལ་འབརོ་གྱི་ འོས་
འབབ་ཡོད་པའི་ གློག་མེ་ལྕོགས་གྲུབ་ གི་ག་ཝཊི་ 36.9 དང་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ལྕོགས་ ཊེ་ར་ཝཊ་ 154.1 
ཡོད་མི་ ས་ཁོངས་ ༡༥༥ ངོས་འཛིན་གྲུབ་སྟེ་ཡོད།   
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ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༡༠: རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལག་ལེན་ཐགོ་ལུ་ཡདོ་པའི་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་གི་ཐ།ོ  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ མེ་ག་ཝཊ་ 720 འབད་མི་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་འཕྲུལ་ཁང་བཀལཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཚར་ཡོད་པའི་ གློག་མེའི་ལྕོགས་གྲུབ་བསོམས་ཀྱིས་ མེ་ག་ཝཊ་ 2,334 འབད་
མི་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༡༠ ནང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གློག་མེའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚོད་རྩིས་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ 6.3 གི་རྩིས་ཨིན་པས།  
 

ད་རེས་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ ལས་འགུལ་བཞི་ བཟ་ོབསྐྲུན་གྱི་གནས་
ཚད་ མ་འད་བའི་ནང་ལོྷད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ནང་ལས་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་ 

ཨང་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་། གཞི་བཙུགས་
ལྕོགས་གྲུབ། 

བཟ་ོབཀོད་
ནུས་ཤུགས། 

ལག་ལེན་འགོ་
བཙུགས་ལ།ོ 

1 ཆུ་ཁ་ 336.000 1,800.000 1986-1988 

2 ཀུ་རི་ཆུ་ 60.000 400.000 2001 

3 བ་སོ་ཆུ་ (གོ་རིམ་༡པ་) 24.000 105.000 2002 

4 བ་སོ་ཆུ་(གོ་རིམ་༢ པ་) 40.000 186.000 2004 

5 དར་ལ་ 1,020.000 4,865.000 2006-2007 

6 དར་དཀར་ཆུ་ 126.000 360.000 2015 

7 མང་སྡེ་ཆུ་ 720.000 3,008.320 2019 

8 གློག་མེ་ཆུང་བ་དང་ཕ་རབ་ 8.098 - - 

9 རུད་པའི་ས་ རླུང་ཤུགས་
སོྤྱད་དོན་ 0.600 - 2016 

བསམོས་ 2,334.698 10,724.320  
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ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༡༡ ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གློག་མེ་ མེ་ག་ཝཊ་ 2,938 བཏནོ་ཚུགས་
ནི་ཨིན།  
 
ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༡༡: བཟ་ོབསྐྲུན་ཐགོ་གི་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ། 

ཨ
ང་. གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་ 

གཞི་བཙུགས་
ལྕོགས་གྲུབ། 

བཟ་ོབཀོད་
ནུས་ཤུགས། ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་ལ།ོ 

(མེ་ག་ཝཊི་) (གི་ག་ཝཊི་) 

1 སྤུ་་ན་གཙང་ཆུ་༡པ། 1,200 5,544 2025/26 

2 སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་༢ པ། 1.020 4,245 2023 

3 ཁོ་ལོང་ཆུ། 600 2,568.88 2026 

4 ནི་ཀ་ཆུ། 118 491.52 2023 

བསམོས། 2,938 12,849.4༠  

༧.༦.༡ མ་དངུལ་གྱི་ཐབས་ལམ། 

གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ནང་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ གཞུང་གི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གི་ 
འཆར་དངུལ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་འཛིན་
གྲོལ་ཚུ་ བུ་ལོན་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་བསར་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་པའི་ དངུལ་རྩིས་བརྗོད་དནོ་བརྒྱུད་དེ་ 
སྤྱི་ཚེགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

གཞུང་དང་གཞུང་གི་བར་ན་དང་ མཉམ་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་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་དབང་ཆ་སོད་དེ་ མ་དངུལ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་གི་ཡར་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོང་ལུ་
ཐད་དུ་ འཛིན་གྲོལ་འབདཝ་ཨིན། 
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ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཞུང་དང་གཞུང་གི་བར་ན་ གོང་འཕེལ་བཏང་མི་ལས་འགུལ་ཚུ་ གློག་མེ་
བརྒྱུད་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ཤུལ་ལུ་ ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་ 
རྩིས་སོད་འབདཝ་ཨིན། མཉམ་འབྲེལ་ལས་འགུལ་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིནམ་ལས་ ལོ་ངོ་ 
༣༠ གི་རིང་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྡེ་གིས་ གནས་གོང་ཆུང་ཀུའི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 
དེའི་ཤུལ་ལུ་ ལས་འགུལ་ཚུ་ བཀོལ་སོྤྱད་རུང་བའི་གནས་ཚད་ཁར་ གོང་ཚད་གང་ཡང་མ་བཀོད་པར་ 
འབྲུག་གཞུང་ལུ་ རྩིས་སོད་དགོཔ་ཨིན། གློག་མེ་གོང་འཕེལ་ དཔེར་ན་ ནི་ཀ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་
འདཝ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ མ་དངུལ་ཐནོ་ཁུངས་ རྒྱ་སྐྱེད་ཐོག་ལས་ ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་
པའི་བསྒང་ཡོད།  

ད་རེས་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་ གཞུང་དང་གཞུང་གི་བར་ན་ སྒྲིག་ཆའི་ཐོག་ལས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་
ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་དང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གཞན་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༡༢ པ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།   
ཐིག་ཁྲམ་ ༧.༡༢: ལག་ཐགོ་ཡདོཔ་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ མ་དངུལ་གྱི་ཐབས་ལམ། 

ཨང་ ལས་འགུལ། 
གཞི་བཙུགས་
ལྕོགས་གྲུབ། མ་དངུལ་གྱི་ཐབས་ལམ། 
(མེ་ག་ཝཊི་) 

1 སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པ། 1200 གནང་སྦྱིན་ 40% དང་ རྒྱ་གཞུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ 
60%། 

2 སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་༢ པ། 1020 གནང་སྦྱིན་ 30% དང་ རྒྱ་གཞུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ 
70%། 

3 ཁོ་ལོང་ཆུ། 600 

བགོ་བཤའ་ 30% དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ (སླར་བྱུང་
གློག་མེ་ལས་འཛིན་དང་ ཨེས་ཇེ་ཝི་ཨེན་ཨེལ་ མཉམ་
འབྲེལ་གྱི་ལཱ། སླར་བྱུང་གློག་མེའི་བགོ་བཤའ་ རྒྱ་

གཞུང་ལས།) 70%། 

4 ནི་ཀ་ཆུ། 118 བགོ་བཤའ་ 35% དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ 65%། 
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༧.༦.༢ ལག་ལེན་ཐགོ་ཡདོ་པའི་ ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ དངུལ་འབྲེལ་ཡར་འཕེལ།  

ད་རེས་ བཟོ་བསྐྲུན་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ དངོས་གཟུགས་ཡར་འཕེལ་
ཚུ་ མདོར་བསྡུ་སྟེ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པའི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ། 

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༡ པའི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་དེ་ (མེ་ག་ཝཊ་ 1,200) ད་རེས་ཀྱི་ ཟད་འགྲོའི་ཚོད་རྩིས་
བསྐྱར་བཟོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 93,755.750 (སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་གོང་ཚད་) ལས་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༢༥ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་སྦེ་ཡོད་རུང་ ཆུ་འཛིན་རྟེན་རྩིག་བཟོ་
བསྐྲུན་དང་ དེའི་ སྒྲིག་བཀོད་དང་ དུས་རིང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བ་སབས་མ་བདེ་བའི་ གནད་
དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་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་
ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་ཅིས། དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་ 
ར་ཕན་གསུམ་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྒྱབ་སོྣན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རེས་
ཀྱི་ ཆུ་འཛིན་རྟེན་རྩིག་གི་ས་ཁོངས་ བཀོ་བཞག་སྟེ་ ས་ཁོངས་དེ་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་དང་ ཐབས་ལམ་
གཞན་མི་དེ་ ཆ་གནས་འབད་དེ་ ལས་འགུལ་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། ལས་འགུལ་
དེའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་གཞན་མི་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་མདུན་ལམ་སྐོར་ལས་ རྒྱ་
གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ གསུ་གྲོས་ཚུ་ གནང་བའི་བསྒང་ར་ཡོད།  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༢ པ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ཐེར་འབུམ་ 81.903 འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ 
ལཱ་རིགས་བརྒྱ་ཆ་ 87.4 གི་རྩིས་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད།  

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པའི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ།  

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ ༢ པའི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་འདི་ (མེ་ག་ཝཊ་ 1,020) སྤྱི་ལོ་ 2023/24 ནང་ལས་ 
གློག་མེ་བརྒྱུད་སྤེལ་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་ དུས་ཚོད་བཀོད་དེ་ཡོད། ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་/ཟུང་ཕྱོགས་
ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་འགུལ་གྱི་གནས་གོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 37,778.000 (སྤྱི་ལོ་ 
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༢༠༠༩ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་གོང་ཚད་) ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ གནས་གོང་བསྐྱར་བཟོའི་
ཚོད་རྩིས་གཉིས་པ་དེ་ རྒྱ་གཞུང་ལུ་སོད་དེ་ཡོད། བསྐྱར་བཟོ་གཉིས་དེ་ནང་ གནས་གོང་དེ་ཡང་ གནས་
གོང་བསྐྱར་བཟོ་དང་པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 72,906.200 (སྤྱི་ལོ་ 2015 སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་གོང་ཚད་
)འབད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 89,000.000 (སྤྱི་ལོ་ 2020 གི་གོང་ཚད་)གུ་ ཡར་སེང་འཐོན་
ནིའི་རྩིས་ཡོད། ལས་འགུལ་དེའི་ཡར་འཕེལ་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལས་མི་ལངམོ་
མེད་པའི་ཁར་ བཟ་ོབསྐྲུན་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ ལངམོ་སྦེ་ འཐབོ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐ་ོ
སོམ་ར་ཕོག་སྟེ་ཡོད།  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༢ པ་ཚུན་ ལས་འགུལ་དེ་ལུ་ བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 74,459.23 
འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ 91.2 གི་རྩིས་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད།  

ཁོ་ལངོ་ཆུ་གློག་མེ་ཚད་འཛིན།  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཆོག་པའི་ གནང་བ་སོད་དེ་ཡོད་མི་ ཁོ་ལོང་ཆུ་གློག་ལས་འགུལ་
དེ་ (མེ་ག་ཝཊ་ 600) འབྲུག་སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་ལས་ མི་མང་ཞབས་ཏགོ་ལས་
སྡེ་(ཨེས་ཇེ་ཝི་ཨེན་ཨེལ་) ཅིག་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ལས་འགུལ་ དང་པ་ཨིན། ལས་འགུལ་དེའི་ 
གོང་ཚད་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 39,134.500 (སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་གོང་ཚད་
)ཨིན། མཉམ་འབྲེལ་ལས་འགུལ་འདི་གི་དནོ་ལུ་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ཞི་བའི་ལཱ་གཙོ་བ་ོཚུ་ཡང་ ཁག་འབག་ཐོག་ལས་སོད་པའི་བསྒང་ཡོད། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༢ པ་ཚུན་ ལས་འགུལ་དེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 4,508.546 འཛིན་གྲོལ་
འབད་དེ་ཡོད། 

ནི་ཀ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ། (སངས་སི་སྦྱི་གློག་མེ་ཚད་འཛིན།) 

སངས་སི་སྦྱི་གློག་མེ་ཚད་འཛིན་དེ་ འབྲུག་སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་ ཡན་ལག་ལས་སྡེ་ ཧྲིལ་བུ་ཨིནམ་
ད་དེ་ཡང་ མེ་ག་ཝཊ་ ༡༡༨ འབད་མི་ ནི་ཀ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢༥ ལུ་ ཚོང་སྡེ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་གི་ གནས་
གོང་བསོམས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 11,964.590 ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་གི་ སྤྱིར་བཏང་ཡར་འཕེལ་



141 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

དེ་ཡང་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལུ་བརྟེན་ཏེ་དང་ ལཱ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ས་ཆ་ཆགས་ཚུལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ 
བ་སབས་བདེཝ་ཚུ་ལས་བརྟེན་  ཐོགས་ཆག་བྱུང་ཡོད་པ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཆིངས་ཡིག་ལར་དུ་ ལས་
འགུལ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་ དུས་ཚོད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ན་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་
ཧེཧ་ ༣༠ ལུ་ རཕ་འཕུལ་རཀྱབ་ནི་ལུ་ གནང་བ་གྲོལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༢ པ་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།  

༧.༦.༣ འཆར་གཞི་ཐགོ་གི་ལས་འགུལ་ཚུ། 

གཞུང་གིས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཁ་སྐོང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དནོ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འབད་
བའི་བསྒང་ར་ཡོདཔ་ད་ ཞིབ་འཇུག་མ་འདཝ་ཚུ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

1. མེ་ག་ཝཊ་ 2,640 འབད་མི་ ཀུ་རི་གོང་རི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་འདི་ 
རྒྱ་གར་ལས་ གྲོས་སོན་ལས་སྡེ་ ཝེབ་ཀོསི་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོད། ལས་འགུལ་སྙན་
ཞུ་རྒྱསཔ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ས་ཆའི་ཆགས་
ཚུལ་ མགུ་རྙོགས་དགས་འབད་མི་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་རྒྱ་སོམ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་འབབ་ཡོད་
པའི་ ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་བཟོ་ནི་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འཐེབ་འབད་དགོཔ་བྱུངམ་ལས་ མ་དངུལ་ཁ་སྐོང་
དང་ དུས་ཚོད་ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་བྱུང་སྟེ་ཡོད། འདི་ཁ་ལུ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་ བཀག་
དམ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱིའི་ལས་མི་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་བསྐྱལ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཐོགས་ཆག་གཙ་ོབ་ོར་ 
ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ གནམ་བྱཱ་ཆར་ཆུ་གིས་ ཐོགས་ཆག་བྱུངམ་ལས་ ལཱ་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་
ར་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ནང་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནིའི་རེ་
འདུན་ཡོད། 
 

2. གོང་རི་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་འདི་ འབྲུག་སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་
གྱིས་ ཁོང་རའི་ ནང་འཁོད་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོད། ལས་འགུལ་འདིའི་ 
གློག་མེའི་ལྕོགསས་གྲུབ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ལས་ ནུས་ཤུགས་ཉེན་སྲུང་ ངེས་བརྟན་་བཟ་ོནི་དང་ 
བཟོ་གྲྭ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དགོས་མཁོ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ཚུ་ འགྲུབ་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས།  
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3. རྡོ་རྗེ་ལུང་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦-༡༧ གྱི་ ལྕོགས་
གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་ འབྲུག་སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ར་ཕན་
གསུམ་/ནང་གསེས་ལུང་ཕྱོགས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་
སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ལས་འགུལ་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་དེ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ ཁྱད་རིགས་
གྲོགས་རམ་ཐོག་ལས་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ཨིན།  
 

4. ཉེ་ར་ཨ་མ་རི་གི་ མེ་ག་ཝཊ་ ༤༠༤ འབད་མི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ ལས་འགུལ་སྙན་ཞུའི་ བཟོ་
སྒྲིག་དེ་ འབྲུག་སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཐའ་མཇུག་གི་ གནས་རིམ་
ནང་ལོྷད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལག་ལེན་གྱི་ཐད་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ གསུང་གྲོས་གནང་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

5. ཇེ་རི་ཆུ་ ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་ཆའི་ཐགོ་གི་ཆུ་མཛོད་གུ་བརྟེན་པའི་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་གི་ སྔ་གོང་ལས་
འགུལ་ཞིབ་འཇུག་འདི་ འབྲུག་སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱིས་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་མ་དངུལ་ཐོག་
ལས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཆུ་མཛོད་/ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་ཆའི་ཐོག་གི་ ཆུ་མཛདོ་
ལུ་བརྟེན་པའི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་དེ་ ནུས་ཤུགས་ཉེན་སྲུང་དང་ གློག་མེ་མང་བའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་
ནི་ དེ་ལས་ བཟ་ོགྲྭ་ཡར་འཕར་ཚུ་ནང་ འགན་ཁུར་གལ་ཅན་ འབག་ཚུགས་ནི་ཨིན།  
 

6. སུན་ཀོཤ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ལུ་ ཚོད་
རྩིས་ཅན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 157,095.900 (སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་གོང་ཚད་
) སྦེ་ རྒྱ་གཞུང་གི་ དབུས་གཞུང་གློག་མེ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ཟད་འགྲོ་དེ་
ནང་ བཟ་ོབསྐྲུན་དུས་ཡུན་གྱི་སྐྱེད་དང་ མ་དངུལ་གྱི་གླ་ཡོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ ལས་འགུལ་འདི་ གཞུང་དང་གཞུང་གི་བར་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དནོ་ལས་ རྒྱ་གཞུང་དང་
གཅིག་ཁར་ གསུང་གྲོས་གནང་བའི་བསྒང་ཡོད།   

 
7. སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ གློག་མེ་གོང་འཕེལ་
ལསྲིད་བྱུས་བསྐྱར་བཟ་ོལུ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ ནུས་ཤུགས་རིམ་ལུགས་ལས་ཁུངས་ལུ་ རྒྱལ་
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ཡོངས་ཧེ་ད་ོཇེན་གྱི་ལམ་སོན་ཅིག་ ཞིབ་འཇུག་གི་སྒོ་ལས་ བཟ་ོསྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་ འགན་ཁུར་
བཀལ་ཏེ་ཡོད། འདིའི་ཐད་ལུ་ ལས་ཁུངས་དེ་གིས་ ལམ་སོན་འདི་ བཟོ་སྒྲིག་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་
ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལས་ཁུངས་ནང་འཁོད་
ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན།  

7.༧ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན།  

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ དམིགས་གཏད་གཙ་ོབ་ོར་ དཔལ་འབོར་ནང་ལུ་ གོང་ཚད་ཏན་
ཏན་བཞག་ཐབས་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ བརམ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་
ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ དབང་འཛིན་འདི་གིས་ གཞུང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ དངུལ་རྩིས་སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ 
སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབརོ་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ གནད་འགག་ཅན་གྱི་ དཔལ་འབོར་དང་འབྲེལ་
བའི་གནད་དནོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསླབ་བ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན། 

༧.༧.༡ དངུལ་འབྲེལ་གཙ་ོདནོ་ཚུ།  

རྩིས་ལོ་ 2020/21 ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་དངུལ་འབྲེལ་གནས་སངས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 117,642.༤༧༠ 
གུ་གནས་ཡོད་མི་དེ་ རྩིས་ལོ་ 2019/20 ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 103,138.1༠༠ འབད་ས་ལས་ བརྒྱ་
ཆ་ 14.1 ཡར་འཕར་ཐོན་ནུག། ཡར་འཕར་དེ་ཡང་ གཙ་ོབོ་ར་ ཕྱིའི་བདོག་གཏད་ཡར་སེང་ལས་ཐོན་
ཡོདཔ་ཨིན། 

རྩིས་ལོ་ 2020/21 ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ ལག་ལེན་ཟད་འགྲོ་ལུ་ བསོམས་
ཀྱིས་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 826.76༠ གྱོང་ཕོག་ཡོདཔ་ད་ རྩིས་ལོ་ 2019/20 ནང་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ 6,819.9༠༠ གུ་གནས་ནུག། ཉམས་ཆག་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ཕྱིའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་ གནས་
གོང་བསྐྱར་བཀོད་ཀྱི་གྱོང་ལས་ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཁོང་གི་ སྤྱིར་བཏང་ ལག་ལེན་ཟད་འགྲོ་དེ་ དངུལ་
ལོར་དཔར་བསྐྲུན་གྱི་ ཟད་འགྲོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 8.70 ཡར་སེང་ཐནོ་ནུག། ཨིན་རུང་ ཕྱིའི་
བདོག་གཏད་ཀྱི་ གནས་གོང་བསྐྱར་བཀོད་ཀྱི་ གྱོང་རྒུད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,719.67 འབད་མི་ཅིག་ 
བསྐྱར་བཀོད་ཟུར་བཞག་གི་རྩིས་ཁ་ནང་ལུ་ རྩིས་ཐོ་སོྤ་སོར་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ 2020/21 གི་ 
རྩིས་དེབ་ཚུ་ བགོ་སོད་འབད་རུང་བའི་ཁེབ་ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 439.78 ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁ་བསམས་ནུག།  
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༧.༧.༢ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་ གདངོ་ལན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ།  

ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ 
མཉམ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཐོག་ལུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཐད་ གནོད་པ་བྱུང་ཡོད་མི་ སྐྱུན་འགྲུལ་ལེན་མི་ཚུ་
གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་དང་ དཔལ་འབོར་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ལུ་ ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཉེན་ཁ་མར་
ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ དག་པ་ཅིག་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། དངུལ་འབྲེལ་
ཐབས་ལམ་གོ་རིམ་ ༡ པ་ (སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་ཚུན་)དང་ 
གོ་རིམ་ ༢ པ་ (སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་ཚུན་) འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་ 
དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གོ་རིམ་ ༣ པ་ (སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༦ 
པ་ཚུན་) ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གོ་རིམ་ ༣ པའི་ ཁྱད་ཆོས་གཙ་ོབ་ོཚུ་ གཤམ་
ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།: 

སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་ནིའི་ དུས་ཚདོ་ཕར་འཕུལ།: སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༣༠ གི་སྔ་གོང་ལུ་ 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོད་མི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལུ་ ཚབ་སོད་ཕར་འཕུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༦ 
པ་ཚུན་བཞག་སྟེ་ཡོད། 

སྐྱིན་ཚབ་ཕར་འཕུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ སྐྱིན་ཚབ་རིམ་སདོ་ཚུ་ ནམ་རྒྱུན་ལར་དུ་བཏབ་མི་ཚུ་ལུ་ མཐུན་
རྐྱེན།: དུས་འཛིན་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལུ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ (སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་ཚུན་) སྐྱེད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཕབ་ཆག་འབད་དེ་ཡོད། མཐུན་རྐྱེན་འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆིངས་ཡིག་
ནང་ ལས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཟླ་རིམ་སྐྱིན་ཚབ་ཚུ་ ནམ་རྒྱུན་ལར་དུ་ ཧྲིལ་བུ་སྦེ་ (སྐྱེད་
ཀྱི་སོད་ཆ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བདེ་སྒྲིག་འབད་བའི་ཤུལ་) བཏབ་མི་ལུ་ཐབོ་སྟེ་ཡོད།  

རྒྱུད་མཐུད་/སྐྱེད་ཆུང་ཐགོ་གི་ དུས་འཛིན་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ།: དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ གོ་རིམ་ ༣ པ་འོག་
ལུ་ ཚོང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ རྒྱུད་མཐུད་སྐྱིན་འགྲུལ་/སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཚབ་སོད་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་སྦེ་བཀོད་དེ་ བྱིན་ཡོགདཔ་ཨིན། སྐྱིན་འགྲུལ་དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་
ལམ་ གོ་རིམ་ ༡ པའི་ནང་ལུ་ སོད་ཡོད་མི་ སྐྱེད་ཆུང་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

སྐྱིན་ཚབ་བཏབ་ནི་ ཕར་འཕུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ལུ་ སྐྱེད་བསམོས་ཀྱི་སྐྱོང་བཞག།: སྐྱིན་ཚབ་བཏབ་ནིའི་ དུས་
ཚོད་ཕར་འཕུལ་གྱི་ དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ བསགས་པའི་སྐྱེད་ཚུ་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ངོ་བོ་ལུ་ བསབ་ནི་ལས་ 
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དགོངས་ཡངས་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ དུས་ཚོད་ཕར་འཕུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
སྤྱི་ཟླ་ ༤ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པ་ཚུན་ (སྐྱེད་ཀྱི་སོད་ཆ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བདེ་
སྒྲིག་འབད་བའི་ཤུལ་)145གྱི་ སྐྱེད་བསོམས་ཚུ་ བགོ་བཤའ་འད་མཉམ་ཐོག་གི་རིམ་སོད་མཐུན་རྐྱེན་ལུ་ 
བསྒྱར་ཏེ་ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་ལྔ་གི་བར་ན་ བཏབ་ནི་སྦེ་ བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།   

གནས་གོང་ཚད་འཛིན་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ས་ཆའི་གནས་གོང་སྐྱིན་འགྲུལ།: ལས་འགུལ་/ཚོང་འབྲེལ་མ་དངུལ་
གྱི་ཐད་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ གནས་གོང་ཚད་འཛིན་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ གཏའམ་གི་གནས་
གོང་ ཧྲིལ་བུ་སོད་ནི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནང་གྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།  

༧.༧.༣ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ གསར་བཏདོ་ལས་དནོ་གསརཔ་ཚུ།  

འབྲུག་དངུལ་འབྲེལ་ལམ་སནོ་ ༢༠༣༠: ད་ལས་ཕར་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་
འབྲེལ་ལས་སྡེའི་ བརྟན་གཞི་དང་སྒྲིང་གཞི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ དཔལ་འབརོ་བསྐྱར་གསོའི་
བ་སྒོ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ལུ་ ཁས་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ོཆེའི་ཞབས་ལས་ དུས་
རབས་ ༢༡ པའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དཔལ་འབོར་ལམ་སོན་ཅིག་ གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་
ཟབ་མོ་ གཞུང་ལུ་གནང་ཡོད་མི་དེ་ སེམས་ཤུགས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ལུ་གྱུར་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་
འཛིན་གྱིས་ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་བཅུ་ཐམ་གྱི་དོན་ལུ་ (2021-2030) དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ལུ་ལམ་སོན་ འབྲུག་
དངུལ་འབྲེལ་ལམ་སོན་ ༢༠༣༠ ཟེར་མི་དེ་ བརམས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། ལམ་སོན་འདི་གིས་ གཞི་
སྒྱུར་གསརཔ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ འཕྲུལ་རིག་གསརཔ་དང་ རིག་རལ་གསརཔ་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ 
དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་དེ་ འབྲུག་གི་དཔལ་འབོར་དང་ལོངས་སོྤྱད་ བཙན་ཐབས་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་སྦེ་ གནས་
ནི་ལུ་ གཞི་སྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བརོ་བཏོནམ་ཨིན། འབྲུག་དངུལ་འབྲེལ་ལམ་སོན་གྱི་ བརོན་ཤུགས་གཙོ་
བོ་དེ་ར་ སྒྲིང་གཞི་དང་ ཡུན་བརྟན་ ཡོངས་རོགས་ཅན་གྱི་ཡར་འཕར་; དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ བརྟན་
གཞི་དང་ སྒྲིང་གཞི་ དང་བདེན་ལུ་ཤུགས་སོྣན་འབད་ནི་དང་། ཨང་གནས་ཅན་གྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་
ནང་ལུ་ སོད་ཆའི་རིམ་ལུགས་གཞི་སྒྱུར། དེ་ལས་ ཨང་གནས་འཕྲུལ་རིག་དང་ རིག་པ་གསར་བཏོད་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དེ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་དངུལ་འབྲེལ་ལམ་སོན་འོག་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ལས་འགུལ་གཙོ་བོ་ཚུ་ གཤམ་ལུ་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བཀོད་དེ་ཡོད། 

1. དངུལ་ཁང་ལྟེ་བའི་ ཨང་གནས་འཕྲུལ་རིག་གི་ཏི་རུ།: འགྱུར་ཁྱད་ཅན་གྱི་ འཕྲུལ་རིག་གི་ཁེ་ཕན་
ཚུ་ སྤྱདོ་ནིའི་དནོ་ལས་ རྒྱ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་དཔལ་འབོར་
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གྱི་ གནས་སངས་ནང་ སོྤ་བཤུད་དང་འབྲེལ་བའི་ བརོན་ཤུགས་ལུ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ 
དངུལ་ཁང་ལྟེ་བའི་ ཨང་གནས་འཕྲུལ་རིག་གི་ཏི་རུ་ཟེར་མི་དེ་ མོ་བཏབ་ལག་ལེན་ འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ཡོད།  

2. སླར་བྱུང་དངུལ་རྩིས་: འབྲུག་འདི་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་དང་ ཡུང་བརྟན་གོང་
འཕེལ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འགོ་ཁྲིདཔ་གི་མིང་གཏམ་ཡོད་མི་ བཙན་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་
དབང་འཛིན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སླར་བྱུང་ལས་འགུལ་ཚུ་
ནང་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་དང་ ཏི་རུ་གསོག་འཇོག་གི་ རྒྱུད་སྐུལ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏནོ་ཏེ་ ཡུན་
བརྟན་དང་སླར་བྱུང་ཅན་གྱི་དངུལ་རྩིས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན།  

3. ཀུན་ཕན་དངུལ་རྩིས་: ཀུན་ཕན་དངུལ་རྩིས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ཡོངས་རོགས་ཅན་གྱི་མ་དངུལ་གྱི་གོ་སྐབས་ གསར་བཏདོ་ཅན་ཡོདཔ་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེ་དཔལ་
འབོརལུ་ ཁེ་ཕན་ཡར་དག་གི་དནོ་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཀུན་ཕན་ཟེར་མི་འདི་ ཁེ་མིན་
ལས་སྣ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ མི་རློབས་ནང་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་དང་ གོ་སྐབས་མེད་པར་ལུས་
མི་ཚུ་གི་ འཚོ་རྟེན་ཀྱི་དོན་ལུ་ དནོ་ཡོད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་དོན་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཐབས་
ལུ་ ཡོངས་རོགས་ཅན་གྱི་ མ་དངུལ་གྱི་གོ་སྐབས་ སོད་ནི་ལུ་དམིགས་པའི་ ལས་སྣ་ཅིག་ཨིན།  

4. དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ མ་འངོས་བཙན་པའི་རིག་སབོས་ གོང་འཕེལ།: རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་
ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་སོད་མི་ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་
འབྲེལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ཨང་གནས་དངུལ་ཁང་ལས་དནོ་དང་ ཐོན་རིམ་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་རིག་ གནད་
སྡུད་བརྟག་དཔྱད་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ འགྱུར་རིམ་ཅན་གྱི་ཚོང་ལཱ་གི་དཔེ་
ཚད་བཅས་ཀྱི་ ལས་དོན་ཚུ་ནང་ མ་འོངས་པའི་ལས་མི་ཚུ་གི་ རིག་རལ་གོང་འཕེལ་ལུ་ གཙ་ོབརོ་
བཏོན་ཐབས་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།  

5. ཕིན་ཊེཀ་སེནཌ་བཀོསི་ སྒྲིགས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་ (FinTech Regulatory Sandbox 
Framework): རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྒྲིགས་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ག་ནི་བ་མགྱོགས་དགས་འབད་ཐོན་མི་ 
འཕྲུལ་རིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ཝོ་སོྤྱད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སྒྲིགས་གཞིའི་ལམ་སོན་ བྱིན་ཐབས་ལུ་ 
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འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྒྲིག་བཀོད་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ ཉོ་སོྤྱད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དགོས་དོན་ཡོད་
པའི་ སྒྲིགས་གཞིའི་ལམ་སོན་ བྱིན་ནི་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ 
གོ་སྐབས་གསརཔ་ཚུ་ གསར་བཏོད་འབད་ནིའི་དནོ་ལས་ བརམས་ཡོདཔ་ཨིན། སྒྲིག་བཀོད་འདི་
གིས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་ཀུན་ཚང་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་སར་ནི་
དང་ དམིགས་བསལ་ལུ་ དངུལ་གཏོང་ལེན་དང་ ཨང་གནས་རིམ་ལུགས་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་
སྐྱིན་འགྲུལ་ དེ་ལས་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་ སོད་ཆའི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་ཁྱབ་ཚད་ 
ལེགས་སྒྱུར་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནིའི་ རེ་བ་ཨིན་པས།  

6. དངུལ་གཏངོ་ལེན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་མཐུན་རྐྱེན་ལས་འཆར། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡ 
ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་
མི་ཕྱི་རྒྱལ་ཚུ་ནང་སོད་མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་ལུ་ དངུལ་གཏོང་ལེན་འབདཝ་ད་ གཏོང་ལེན་གྱི་ཟད་
འགྲོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་མཐུན་རྐྱེན་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གཏོང་ལེན་ཟད་འགྲོའི་བརྒྱ་
ཆ་ ༡ རེ་ ཕབ་ཆག་འབད་དེ་ཡོད། ལས་འཆར་འདི་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའི་དངུལ་ གཏོང་ལེན་དེ་
གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཕྱི་དངུལ་ཟུར་གསོག་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་མི་དང་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུའི་ངོས་ལེན་ལུ་ཨིན་པས། དབང་འཛིན་དེ་གིས་ 
དོ་རུང་ཡང་ དངུལ་གཏོང་ལེན་ བ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟ་ོཐབས་ལུ་ ཝི་ས་ད་རེཀཊ་ཟེར་ (Visa 
Direct) ཟེར་བའི་ ཐབས་ལམ་དང་ གཞན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་
ད་ དེ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་མི་ཕྱི་ཁར་སོད་མི་ཚུ་གིས་ དངུལ་གཏོང་ལེན་དེ་ མགྱོགས་དགས་དང་ ཟད་
འགྲོ་ཆུང་ཀུའི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལས་ཨིན་པས།   

7. ས་མཚམས་ཕྱི་ནང་ལུ་ ཨང་རྟགས་ཐགོ་གི་སདོ་ལེན་ (Cross Border Code Payment): 
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱ་གར་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་སོད་ལེན་ལས་འཛིན་དང་ 
མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བྷ་རཊ་ཨིན་ཊར་ཕེསི་ཕོར་མ་ནི་ (Bharat Interface for 
Money (BHIM)) ཟེར་བའི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་གི་ལག་ལེན་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་
དེ་གིས་ འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ དངུལ་ཁང་ཚུ་གི་བར་ན་ སོད་ལེན་ཚུ་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ 
མགྱོགས་དགས་འབད་ འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།   

8. གནད་སྡུད་གཞི་མཛདོ་དང་བརྟག་དཔྱད་ (Data Warehouse and Analytics): རྒྱལ་
གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དེང་སང་གི་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་གི་ གནད་སྡུད་གཞི་
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རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

མཛོད་དང་ བརྟག་དཔྱད་རིམ་ལུགས་ཅིག་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་ 
དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ནང་འཁོད་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གནད་སྡུད་དང་ བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ ལེགས་
སྒྱུར་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་བསྐྱེད་དེ་ མངོན་རྟགས་གུ་གཞི་བརྟེན་པའི་ སྲིད་བྱུས་འཁྲུལ་མེད་དང་ 
ཡིད་ཆེས་བརྟན་ཏོག་ཏ་ོའབད་མི་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་སྟེ་ ལས་ཁང་ཞིབ་འཚོལ་དང་ བརྟག་དཔྱད་
ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ བཙན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན་པས། 

9. རླབས་ཚད་མཐ་ོབའི་ དཔལ་འབརོ་བརྡ་སནོ་ (High Frequency Economic 
Indicators): རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་ རླབས་ཚད་མཐ་ོབའི་ དཔལ་
འབོར་བརྡ་སོན་ཅིག་ རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་འབྲེལ་མ་དངུལ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གོང་འཕེལ་
གཏང་བའི་བསྒང་ཡོད། འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་རིམ་ལུགས་དེ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ 
ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ་ དགོས་མཁེ་ཆེཝ་སྦེ་ར་ ཐནོ་ཏེ་ཡོད། དེ་ཡང་ གནད་སྡུད་ཚུ་ མགྱོགས་པ་ཐབོ་
མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ བལ་ཞིབ་དང་ 
གོ་བརྡ་འཕོད་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ རིམ་ལུགས་གོང་འཕེལ་དེ་གིས་ ད་
རེས་ཡོད་པའི་ དུས་ཐོག་གི་གནད་སྡུད་དང་ ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ བསལ་ཏེ་ གོ་དནོ་ཡོད་
པའི་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་བ་སྒོ་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ཨིན། 

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་ ཡངོས་རགོས་ཅན་གྱི་བཙན་ཐབས།: ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ 
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་
དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཅིས། སྒྲིག་བཀོད་འདི་བརྒྱུད་དེ་ གནས་སངས་འདི་ལུ་ ཡར་
འཕེལ་ཐནོ་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚད་འཛིན་ཅན་གྱི་གནད་དོན་དང་ 
ཡུན་རིང་གི་བར་ན་གནས་པའི་ ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་
འགྲུལ་ གསརཔ་ཚུ་ཐནོམ་ལས་ གནས་སངས་འདི་ དོ་འགྲན་ཅན་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཐད་ 
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡ པའི་ནང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཉེན་ཁ་དང་ 
ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་བྱུས་ཅིག་ བརམས་ཏེ་ཡོད། ཐབས་བྱུས་འདི་གིས་ 
སྐྱིན་འགྲུལ་ཉེན་ཁ་དང་ ལོག་ཐབོ་མ་ཚུགས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཐབས་ལམ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་། དང་པ་ ད་རེས་ཡོད་པའི་ ལོག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ 
དཀའ་ངལ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་སེལ་ནི། དེ་ལས་གཉིས་པ་ སྐྱོང་བཞག་དང་ འགོ་ཁྲིད་བལ་རྟགོ་ལེགས་
ལན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ འད་མཉམ་དང་ དྭངས་གསལ་ འཇོན་ཚད་བཅས་གུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱིན་
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འགྲུལ་གནས་སངས་ཡོངས་རོགས་ཅན་སྦེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དེ་ཨིན། དེ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་དབང་
འཛིན་དེ་ ཉེན་ཁ་གུ་གཞི་བརྟེན་པའི་ བལ་རྟོག་གི་ཐབས་ལམ་ གཞི་སྒྱུར་ཐོག་ལས་ བལ་རྟགོ་ཡར་དག་
གཏང་མི་གིས་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན།   

7.༨ ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་ར་གཞི་བཙུགས། 

སྤྱི་ལོ་ 2021 ནང་ལུ་ བསོམས་ཀྱིས་ གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 713.230 འབད་མི་ ལས་འགུལ་
དྲུག་ལུ་ གནང་བ་གྲོལ་ཏེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ དང་ཕྱདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་
ར་གཞི་བཙུགས་ལས་འགུལ་གྱི་ ཁ་གྲངས་དང་ དངུལ་བསོམས་གཉིས་ཆ་ར་ བབས་སོང་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལུ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ཡང་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་བཟ་ོསྒྱུར་དང་ བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་
རིག་ཞབས་ཏོག་ བསྲེ་ལྕགས་གི་ལས་འགུལ་དང་ མ་དངུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
ནང་ལུ་ ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་ར་གཞི་བཙུགས་ལས་ རུ་པི་ས་ཡ་ 175.380 དང་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 
3.540 ནང་འབརོ་སྦེ་ ཐབོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་དང་ མ་དངུལ་ནང་འབོར་གཉིས་ཆ་ར་ བབས་སོང་
མི་དེ་ ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་ར་གཞི་བཙུགས་སྐོར་ལས་ དྲི་ལན་དང་ ལས་འགུལ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ལག་ལེན་ཚུ་
ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། 

ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
ནང་ལུ་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལས་གཡོགཔ་བསོམས་ཀྱིས་ འབྲུག་མི་ 5,433 (གཏན་
འཇགས་ཀྱི་གཡོག་ནང་ 4,747 དང་ འཕལ་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལས་མི་ 686) ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་
སོད་ནུག། དེ་ཡང་ ལས་མི་ཕྱི་མི་རེ་རེ་ལུ་ འབྲུག་མི་ ༢༥ རེའི་རྩིས་ལུ་ ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་ར་གཞི་
བཙུགས་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་སོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ ལོ་བསར་
དབྱེ་དཔྱད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཟའ་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཁོང་
གི་ལས་མི་ཚུ་ཡང་ དགོངས་ཞུ་བཏང་དགོཔ་ཐནོ་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་ར་གཞི་བཙུགས་
ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཁྲལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡང་ ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གི་རྩིས་ཉམས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལུ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 1,530.650 འབད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 796 བབས་
ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ལུ་ ལག་ལེན་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་ ༥༧ གྱི་ཐོག་ལས་ 
བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ དེ་ཅིག་གི་ འབབ་ཁུངས་ལུ་ ཉམས་ཆག་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ཚུན་ ཕྱིའི་ཐད་ཀར་གྱི་མ་ར་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་ར་གཞི་
བཙུགས་ལས་འགུལ་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༨ དེ་ མགྲོན་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེའི་འོག་ལས་ར་ བརྡ་
དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་འགུལ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢ ཡོད།  མ་ར་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།   
7.༩ གཞུང་གི་ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་མ་དངུལ། 

འབྲུག་གཞུང་ལུ་ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་མ་དངུལ་ བརྒྱད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ཡང་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་གསུམ་
དང་ བསན་རའི་མ་དངུལ་གསུམ་ དེ་ལས་ དཔལ་འབརོ་བརྟན་གཞི་མ་དངུལ་དང་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་ཏོག་
མ་དངུལ་ཚུ་ཨིན། བོ་གཏད་མ་དངུལ་ཚུ་ མང་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་འོག་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་
དེ་ཡོདཔ་ད་ མ་དངུལ་གཞན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་ 
བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

མ་དངུལ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ གནས་སངས་མདོར་བསྡུས་རེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

 
ཨང་ 

 
མ་དངུལ་ 

 
ལག་ལེན་ 

31/3/22 ལུ་ 
མ་དངུལ་ལྷག་

ལུས། 

1 མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་
ཉམས་སྲུང་མ་དངུལ། 

མཐའ་འཁོར་གནས་
སངས་ཉམས་སྲུང་མ་
དངུལ། 

4,294.230 

2 འབྲུག་གསོ་བའི་བོ་གཏད་མ་
དངུལ། 

འབྲུག་གསོ་བའི་བོ་
གཏད་མ་དངུལ། 3,608.705 

3 ལམ་སོྲལ་བོ་གཏད་མ་དངུལ། 
ནང་སྲིད་དང་སོྲལ་འཛིན་
ལྷན་ཁག་གི་ ལམ་སོྲལ་
ལས་ཁུངས། 

68.875 
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4 ཤེས་རིག་བསན་རའི་མ་དངུལ། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 10.315 

5 རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་འཚོལ་བསན་
རའི་མ་དངུལ། 

རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་
སོླབ་སྡེ། 10.118 

6 ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ནརོ་ཉམས་སྲུང་
བསན་རའི་མ་དངུལ། 

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་
ལྷན་ཁག། 91.794 

7 ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་ཏོག་མ་
དངུལ། 

འབྲུག་བརྡ་དནོ་བརྒྱུད་
འབྲེལ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་
དབང་འཛིན། 

122.810 

8 དཔལ་འབོར་བརྟན་གཞི་མ་
དངུལ། 

དངུལ་ལྷན་དང་ དངུལ་
ལས་དབང་འཛིན། 825.454 

 

7.༩.1 རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་གི་བ་ོགཏད་མ་དངུལ། 
རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་གི་བོ་གཏད་མ་དངུལ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལུ་ རང་བཞིན་
མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ ཉམས་སྲུང་གི་ལས་རིམ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དནོ་ལས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་
འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་སྒོ་ལས་ འགོ་ཐོག་མ་ར་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་
ལར་ས་ཡ་ 21 གི་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལུ་ མངའ་
བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐ་ོབཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐྱོང་བཞག་འདི་ བཀའ་
ཁྲིམས་དང་ མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༧ (སྤྱི་ལོ་ 2012 ཀྱི་འཕྲི་སོྣན་ལར་) ཅན་མ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱོང་བཞག་འཐབ་ཨིན།  

ད་རེས་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་དེ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་རའི་ཚོང་ལམ་ནང་ལུ་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ 4,294,230 ཡོདཔ་
ཨིན། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ཚུ་ལས་ ཁེབ་ས་བགོ་བཤའ་དང་ གསར་
སྒྲུབ་ལས་ཁེབ་ས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ཁོང་གི་ལག་ལེན་ཟད་འགྲོ་སོམ་ཤོས་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ ལག་ལེན་དང་འཛིན་
སྐྱོང་ ལས་རིམ་དང་ ཡུ་ཨེས་གི་གནས་སོད་མིན་པའི་ ཁྲལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བཏངམ་ཨིན།    
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7.༩.2 འབྲུག་གས་ོབའི་བ་ོགཏད་མ་དངུལ། 

འབྲུག་གི་གསོ་བའི་བོ་གཏད་མ་དངུལ་དེ་ གཞི་རིམ་གསོ་བའི་སྐྱོང་བཞག་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སོད་ནི་དང་ 
སྨན་ཁབ་དང་ མཁོ་ཆེ་བའི་ སྨན་རས་ཀྱི་རིགས་ དེ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ཆས་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ 
ཐོགས་ཆག་མེད་པར་ མཁོ་སོད་འབད་ནི་ནང་ལུ་ གཞུང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལུ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། མ་དངུལ་དེ་ དུས་འཛིན་བཙུགས་བཞག་དང་ ལོ་འཁོར་བཙུགས་བཞག་ དེ་ལས་ 
འགན་ལེན་དང་ ཕྱིའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་དང་འད་བའི་ ཐབས་ལམ་མ་འདཝ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ མ་ར་
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད།  མ་དངུལ་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡང་ གྲོགས་རམ་བྱིན་མི་ཚུ་ལས་ གནང་སྦྱིན་
དང་ གསོ་བའི་ཕན་འདེབས་ དེ་ལས་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་ལས་ཐོན་པའི་སྐྱེད་ཚུ་ཨིན། ཁོང་གི་ ཟད་འགྲོ་
གཙོ་བོ་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ ལག་ལེན་དང་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ནང་ བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ད་རེས་ མ་དངུལ་དེ་གིས་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་ སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་
དང་  གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དེ་ མཁོ་ཆེ་བའི་སྨན་དང་ གཞི་རིམ་གསོ་བའི་སྐྱོང་
བཞག་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ གཞུང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། མ་དངུལ་ཚུ་ཡང་ ལོ་ངོ་བཞི་དཔྱ་རེའི་ནང་ལུ་ མ་
དངུལ་གྱི་ལོ་བསར་ཁས་ལེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ འཛིན་གྲོལ་འབདཝ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ ཁོང་གི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ 3,608,705 གུ་གནས་
ཏེ་ཡོད།  
7.༩.3 སྔར་ཁྱུན་ལམ་སྲལོ་གྱི་བ་ོགཏད་མ་དངུལ། 

མ་དངུལ་འདི་ སྔར་ཁྱུན་ལམ་སོྲལ་བཟང་པ་ོཚུ་ ཉམས་སྲུང་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལས་ མངའ་བདག་
རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་འོག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ 1999 ལུ་ འགོ་ཐོག་མ་ར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 34.660 གི་ཐོག་
ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་དེ་ ནང་སྲིད་དང་སོྲལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ མ་དངུལ་དེ་ནང་ ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ 
68,875,723.00 གནས་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཡར་འཕར་དེ་ཡང་ དུས་འཛིན་བཙུགས་བཞག་ཐོག་གི་སྐྱེད་དང་ 
འབྲུག་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་ཀྱི་ མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ་ མཁན་པ་ོཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ དཔེ་དེབ་བཙངོ་མི་
ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། ད་རེས་མ་དངུལ་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་
ཡོད།     
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བཀའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མ་དངུལ་དེ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ས་ཡ་ 5.000 གུ་ མ་ལོྷད་ཚུན་ ཟད་འགྲོ་
གཏང་ནི་མེདཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ཚུན་ ཟད་འགྲོ་གང་ཡང་བཏང་བཏངམ་མེད།  

༧.༩.4 ཤེས་རིག་བསན་རའི་མ་དངུལ། 

ཤེས་རིག་བསན་རའི་མ་དངུལ་འདི་ བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱའི་སྒོ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ 2016 ནང་ལུ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ 
འད་མཉམ་དང་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ ཡར་དག་གི་དནོ་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། མ་
དངུལ་དེའི་ འགོ་ཐོག་མ་ར་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10.000 ཡོདཔ་ད་ དེའི་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ཤེས་རིག་ལྷན་
ཁག་འོག་གི་ སོླབ་གྲྭའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལག་པར་ཡོད། ད་རེས་ཚུན་ མ་དངུལ་དེ་ནང་ལས་ རྒྱལ་
ཁམ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སོླབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ལུ་ ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལགྱི་དོན་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་ དངུལ་ཀྲམ་ 
3,871 སོད་ཡོདཔ་ཨིན།  
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ ཤེས་རིག་བསན་རའི་མ་དངུལ་གྱི་ལྷག་ལུས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ 10,315 གུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ མ་དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་
ནང་ དུས་འཛིན་བཙུགས་བཞག་ཐོག་གི་མ་དངུལ་ རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པས།  
7.༩.5 རྒྱལ་ཡངོས་ཞིབ་འཚལོ་བསན་རའི་མ་དངུལ། 

མ་དངུལ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོླབ་སྡེ་འོག་གི་ མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་ཚུ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ངོ་
རྐྱང་ ཡང་ན་ ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་གནང་སྦྱིན་དང་ སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཚུ་ སོད་ནིའི་
དོན་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱའི་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། མ་དངུལ་
དེའི་ འགོ་ཐོག་མ་ར་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10 ཨིནམ་ད་ དེའི་འཛིན་སྐྱོང་དེ་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོླབ་
སྡེ་འོག་ལུ་ཨིན། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 10.118 གུ་
གནས་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་འཛིན་
བཙུགས་བཞག་ ཐོག་ལས་ཐོབ་པའི་ སྐྱེད་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པས། རྩིས་ལོ་འདིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ དངུལ་
ཀྲམ་ 6༨༨.༧༥ འབད་མི་ཅིག་ ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ཅིག་ལུ་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཐོག་ལས་ བརྒྱ་
ཆ་ 60% འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་ཡོད། 
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7.༩.6 ལ་ོཐགོ་དང་སྒོ་ནརོ་ཉམས་སྲུང་གི་བསན་རའི་མ་དངུལ།  
ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ནརོ་ཉམས་སྲུང་གི་བསན་རའི་མ་དངུལ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་གི་ ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ནརོ་ལུ་ གནོད་རྐྱེན་བྱུངམ་དང་ རྒུད་གསོ་སོད་ནིའི་དོན་ལས་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། མ་དངུལ་འདི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐོག་ལུ་
ཡོདཔ་ད་ ད་རེས་ཚུན་ཚོད་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན།  
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ མ་དངུལ་དེའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 91.༧༩༤ གུ་
གནས་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་འདི་ལུ་ཡར་སེང་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ རྒེད་འོག་གི་ མཐའ་འཁོར་ཉམས་སྲུང་མ་
དངུལ་ གཅིག་བསོམས་འབད་མི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་གྲོང་གེམ་ཙེ་ཉམས་སྲུང་ དེ་ལས་ དབར་ར་དགུན་འབུབ་
ཀྱི་ སོྤྱད་ཁྲལ་ཚུ་ལས་ཐོནམ་ཨིན།   
7.༩.7 ཡངོས་ཁྱབ་ཞབས་ཏགོ་མ་དངུལ།  

ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་ཏོག་མ་དངུལ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཐོགས་ཆག་
མེད་པའི་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ ངེས་བརྟན་་བཟ་ོནིའི་དནོ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ 2007 ལུ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ བརྡ་བརྒྱུད་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་དེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༩ ནང་ལུ་ ཆ་མེད་
བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོང་གི་མ་དངུལ་དེ་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་
ཏོག་མ་དངུལ་དེ་ འབྲུག་བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ལུ་ཡོད།  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ 122,810 གུ་གནས་
ཡོདཔ་ད་ དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་དང་ བཀྲིས་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་གཉིས་ལས་ ཆོག་
ཐམ་གླ་ཡོན་ཚུ་ཨིན། མ་དངུལ་ཟད་འགྲོ་དེ་ཡང་ གཙ་ོབོ་ར་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ གྲོང་གཡུས་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་རིམ་ གོ་རིམ་ ༦ པའི་དོན་ལུ་ བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།  
7.༩.8 འབྲུག་གི་དཔལ་འབརོ་བརྟན་གཞི་མ་དངུལ།  

འབྲུག་གི་དཔལ་འབོར་བརྟན་གཞི་མ་དངུལ་འདི་ འགོ་ཐོག་མ་ར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 100.000 གི་སྒོ་ལས་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་གྱི་ 
བརྟན་གཞི་ངེས་བརྟན་་བཟ་ོནི་དང་ དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐནོམ་ད་ ནང་འཁོད་དཔལ་འབོར་ལུ་ 
གནོད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་འདི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
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དང་ དངུལ་ཁང་ལྟེ་བ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གཉིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་སྟེ་ཡོད།  
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ 825,454 གུ་གནས་
ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཧ་ཤི་མཱ་ར་ལུ་ སིཌེཌ་བེངྐ་ཨོཕ་ ཨིན་ཌི་ཡ་དངུལ་ཁང་ནང་ དུས་
འཛིན་བཙུགས་བཞག་ཐོག་ལུ་ཡོད། དེའི་དུས་ཡུན་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་ 
ཚང་ནི་ཨིན། མ་དངུལ་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡང་ གཞུང་ལས་ སོྤྱད་ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་དང་ (ལོ་བསར་བཞིན་
དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 200) དང་ བཙུགས་བཞག་ལས་ཐོབ་པའི་སྐྱེད་ཚུ་ཨིན། ད་རེས་ཚུན་ མ་དངུལ་
འདིའི་ཐོག་ལས་ ཟད་འགྲོ་གང་ཡང་བཏང་བཏངམ་མེད།   
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མཇུག་བསྡུ། 
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༤ ལས་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ 
གི་ བཀག་འཛིན་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གུ་ཡངས་གཏང་ནིའི་ གོ་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་་སོྤ་བཤུད་འབད་ནི་
དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་གིས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་འདི་ཡང་ ༡) འཐུང་ཆུ་དང་ ༢) 
བཟའ་ཆས། ༣) ནུས་ཤུགས། ༤) འཕྲུལ་རིག་དང་ ༥) གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་བཅས་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་གཞི་དོན་
ལྔ་གི་ཐོག་ལས་ “དཔལ་འབོར་བསྐྱར་གསོ་”ལུ་ གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ བརམས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ལོ་ 2022-23 
འཆར་དངུལ་གྱི་དནོ་ལས་ གཞི་སྒྱུར་གྱི་གསར་བཏདོ་ལས་དནོ་ དག་པ་ཅིག་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། ང་བཅས་རའི་ 
དཔལ་འབོར་འདི་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༥ གིས་ ཡར་
འཕར་འཐོན་ནིའི་རྩིས་ཨིན།  

གཞུང་གིས་ རྩིས་ལོ་འདི་ནང་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ མཐོ་དགས་སྦེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 70,846.949 
དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ག་ར་གིས་ དཔྱ་བགོ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ འཆར་
དངུལ་ཚུ་ ཡར་འཕར་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་སར་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་བཏནོ་ནི་ དེ་ལས་ སྒེར་སྡེའི་ གྲལ་གཏོགས་ 
གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ལན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ སོྤྱད་དགོ་པའི་སྐུལ་མ་ཨིན།  
ང་བཅས་རའི་ ཐོན་ཁུངས་གུ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་
དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༡ གི་ ལྷན་ཐབས་འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོའི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ནང་
ལས་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ ཕུལཝ་ཨིན། 
གཞུང་གིས་ མི་སེར་གྱི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་
པ་མཆོག་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་དང་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་ལུ་ འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ཕན་བདེ་ལུ་ ཉིན་
ནུབ་མེད་པར་ ཐུགས་ཚ་གྱང་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནད་ཡམས་ལས་ ཉེན་སྲུང་མཛད་ཐབས་ལུ་ འཕ་ོ
མཐུད་ཅན་གྱི་ ལམ་སོན་དང་ བཀའ་སོླབ་བཟང་པ་ོ གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་འབད་མི་ལུ་ ཧིང་དྭངས་
མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་གུས་བཏུད་ཞུཝ་ཨིན།   
དེ་ཁ་ལུ་ 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་ལུ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནད་ཡམས་ཀྱི་
ཁྱབ་སྤེལ་ བཀག་ཐབས་ཐོག་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལནམ་སྦེ་ བཞག་ནིའི་དནོ་ལུ་ སངས་རྒྱས་སྨན་བ་དང་ 
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ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དམ་ཅན་ཚུ་ སྤྱན་དངས་ཏེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སོྨན་ལམ་དང་ སྐུ་རིམ་ཚུ་ སྒྲུབས་དང་
བསྒྲུབས་བཞིན་པར་ཡོད་མི་ལུ་ཡང་ བཀའ་དྲིན་གུས་བཏུད་ཞུཝ་ཨིན།   
ད་རེས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་ སྒོས་སུ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ སྤྱིར་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དམིགས་ཏེ་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་བཟང་པོ་གནང་སྟེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ མི་
ལོ་ ༤༠༠ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ བཀྲིས་ལེགས་སོྨན་ཕུལཝ་ཨིན།   
ང་བཅས་རའི་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ གསོ་བའི་ཁྱད་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་དང་ དག་
ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་མི། བདེ་སྲུང་། དེ་ལས་ ཁས་བངས་པ་ཚུ་གིས་ གདོང་ཁར་ཐནོ་ཏེ་ འབྲུག་མི་སྲུང་
སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕྱག་གང་དག་ཞུ་མི་ཚུ་ཡང་ ངོས་ལེན་ཐོག་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།  
དེ་ཁ་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གནས་སངས་ནང་ལུ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོགས་རམ་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་ མཛད་གནང་མིའི་ནང་ལས་ དམིགས་བསལ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ སྨན་ཁབ་བཙུགས་དགོཔ་ཡོད་
མི་ མི་རློབས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༤ ལུ་ ཁྱབ་ཚད་སྤེལ་ཚུགས་པའི་ ཀོ་ཝིཌ་གི་ སྨན་ཁབ་ཚུ་ གྲོགས་རམ་སྦེ་ བྱིན་
མི་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧིང་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ 
གི་གདོང་ལན་ལུ་ ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ ཟུང་ཕྱགོས་ཀྱི་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་དང་ 
གཞན་ཡང་ ངོ་རྐྱང་དང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ལུ་ཡང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  
ང་བདཅས་རའི་ སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བའི་ ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ ཉེར་མཁོའི་ཅ་ཆས་དང་་བཟའ་
ཆས་ཚུ་ ཐོགས་ཆག་མེད་པར་ མཁོ་སོད་འབད་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་་བཟོ་ནི་ལུ་ འཇོན་སབས་ཅན་གྱི་ 
ཐབས་ལམ་ཚུ་ ངེས་བརྟན་་བཟ་ོསྟེ་ ཕྱག་ཞུ་ ལས་སྡེ་མ་འདཝ་ཚུ་གི་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ལུ་ གཞུང་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།  
ང་བཅས་རའི་ མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དོ་འགྲན་སོམ་ཤོས་བྱུང་མིའི་ གདོང་
ལན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡོངས་ གཅིག་སྒྲིལ་ཅན་ལུ་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་ དགོས་བཞེ་བ་ན་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ མི་སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ བསལ་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་
བཟུང་གནང་སྟེ་ ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ ཕྱག་ལཱ་བཟང་པ་ོ མཚད་དང་མཛད་བཞིན་པར་བཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་
ཏེ་ཨིན།   
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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་ལུ་ 
བསྐལ་པ་མ་སོང་གི་བར་དུ་ ཞི་བདེ་དང་ ལོངས་སོྤྱད་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ གནས་པའི་ བཀྲིས་སོྨན་ལམ་
ཞུཝ་ཨིན།  
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ཟུར་སྦྲགས་ཚུ། 

 

ཟུར་སྦྲགས་ ཀ་པ།  སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༡-༢༠༢༢  ཀྱི་ བསྐྱར་
བཟའོི་འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས། 
 

ཁ་གསལ། 
 

རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ཚདོ་རྩིས། 
གནང་གྲུབ་འཆར་དངུལ། བསྐྱར་བཟ།ོ 

ཐནོ་ཁུངས་ཡངོས་བསམོས། 56,765.582 60,288.165 
༡  ནང་འཁོད་ཐནོ་ཁུངས། 36,240.271 36,287.200 
༡ ནང་འཁོད་འོང་འབབ། 35,600.000 35,600.000 
ཀ  ཁྲལ། 22,931.188 22,931.188 
ཁ ཁྲལ་མིན། 12,668.812 12,668.812 
༢  བྱུང་ཐ་ོགཞན། 640.271 687.200 
༣ གནང་སྦྱིན། 20,525.311 24,000.965 
༡ ལས་རིམ་གནང་སྦྱིན། 4,186.555 5,122.317 
ཀ) རྒྱ་གཞུང་། 4,186.555 5,122.317 
ཁ) གཞན།   
༢ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནང་སྦྱིན། 16,338.756 18,878.648 
ཀ) རྒྱ་གཞུང་། 12,584.300 12,500.440 
ཁ) གཞན། 3,754.456 6,378.208 
༡ ཟད་འགྲོ་བསམོས། 73,919.335 77,786.268 
༡ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 35,598.664 35,535.971 
༢  གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ། 38,320.671 42,250.297 
སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ཆད། (17,153.753) (17,498.103) 
རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས། 17,153.753 17,498.103 
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ཀ) སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 3,085.586 3,085.586 
༡ མ་ར་ངོ་མ་སླར་གསོ། 3,994.986 3,994.986 
ཕབ་ཆག་ སྐྱིན་འགྲུལ་གཏང་ནི། 909.400 909.400 
ཁ་  ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 444.822 789.172 
༡ ལས་འགུལ་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ། 1,616.051 1,960.401 
༢ ལས་རིམ་སྐྱིན་འགྲུལ། 4,470.000 4,470.000 
ཕབ་ཆག་  སྐྱིན་ཚབ། 5,641.229 5,641.229 
ག་  ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་/  ལྷག་ཆད། (13,623.345) (13,623.345) 
༡ ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ། (13,636.531) (13,636.531) 
ཕབ་ཆག་ སྐྱིན་ཚབ། 13.186 13.186 
ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡངོས་བསམོས། 199,654.659 188,153.200 
ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག་  ནང་འཁོད་ཐནོ་
སྐྱེད་ཡངོས་བསམོས་ལས་ % -6.82% -7.24% 

དངུལ་བསམོས་ལྷག་ཆད་  ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་
ལས་ % -8.59% -9.30% 

 
 
ཟུར་སྦྲགས་ ཁ པ།    རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ འཆར་དངུལ་བཅུད་བསྡུས།     

                                                                      
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཁ་གསལ།  འཆར་དངུལ་ཚདོ་རྩིས། 
ཐནོ་ཁུངས་བསམོས། 51,925.754 
༡  ནང་འཁོད་ཐནོ་ཐུངས། 37,053.633 
༡  ནང་འཁོད་འོང་འབབ། 36,368.270 
ཀ  ཁྲལ། 25,432.435 
ཁ  ཁྲལ་མིན། 10,935.835 
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༢ བྱུང་ཐོ་ཞན། 685.363 
༢  ཕྱིའི་ཐནོ་ཁུངས། 14,872.121 
༡  ལས་་རིམ་གནང་སྦྱིན། 3,187.526 
ཀ)  རྒྱ་གཞུང་། 3,187.526 
༢  ལས་རིམ་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ། 11,684.595 
ཀ)  རྒྱ་གཞུང་། 7,788.700 
ཁ)  གཞན། 3,895.895 
ཟད་འགྲོ་བསམོས། 74,807.887 
༡ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 36,340.942 
༢  གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ། 38,466.945 
སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ཆད། (22,882.133) 
རྩིས་ཆད་བསུབ་ཐབས། 22,882.133 
༢) སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། 2,795.729 
ངོ་བོ་སྐྱིན་ཚབ། 4,074.629 
ཕབ་ཆག་ སྐྱིན་འགྲུལ། 1,278.900 
ཁ  ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། (270.006) 
༡ ལས་འགུལ་འབྲེལ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ། 2,670.018 
༢ ལས་རིམ་སྐྱིན་འགྲུལ། 2,800.500 
ཕབ་ཆག་ སྐྱིན་ཚབ། 5,740.524 
ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག། ལྷག་ཆད། (20,356.410) 
༡  ནང་འཁོད་སྐྱིན་འགྲུལ། (20,356.410) 
ཕབ་ཆག་ སྐྱིན་ཚབ། - 
ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡངོས་བསམོས། 207,925.000 
དངུལ་བསམོས་ལྷག་ཆག   ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ལས་ % -11.00% 
ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད། 203,448.620 
  དངུལ་བསམོས་ལྷག་ཆད་  ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ལས་ % -11.25% 
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ཟུར་སྦྲགས་  ༡ པ།   རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ ནང ་   རྒེད་འགོ་ནང་གི་ ནང་འཁོད་དང་བཟ་ོགྲྭ་མ་་
སྦྲགས་པའི་ རངོ་ཁག་ཚུ་གི་ གསར་སྒྲུབ་དཔྱ་བགོའི་འཆར་དངུལ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། 
 རངོ་ཁག་མིང་། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། 

 
བསམོས། 
(རྒྱུན་སྐྱོང+ 
གསར་སྒྲུབl)  འབྲུག་གཞུང་། འབྲུག་གཞུང་།  ཕྱིའི། 

1 ཆུ་ག། 739.06 63.18 44.59 846.84 
2 ཧཱ 277.71 44.24 41.30 363.25 
3 སྤ་རོ། 708.62 105.35 19.98 833.95 
4 བསམ་རྩེ། 908.31 96.02 101.18 1,105.51 
5 རྩི་རང་། 472.48 57.90 27.72 558.10 
6 དར་དཀར་ན། 500.45 77.34 33.03 610.82 
7 སྤུ་ན་ཁ། 585.63 58.84 65.55 710.01 
8 དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། 642.55 84.01 46.97 773.52 
9 བུམ་ཐང་། 355.78 33.86 2.00 391.64 
10 གསར་སྤང་། 564.04 156.11 64.79 784.93 
11 གཞལམ་སྒང་། 495.99 55.62 21.15 572.76 
12 ཀྲོང་གསར། 333.39 101.00 33.13 467.52 
13 ལྷུན་རྩེ། 352.77 78.92 39.81 471.51 
14 མོང་སྒར། 710.31 87.48 44.58 842.37 
15 པདྨ་དགའ་ཚལ། 502.78 98.86 31.08 632.72 
16 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 564.97 59.42 96.44 720.84 
17 བཀྲིས་སྒང་། 992.86 154.64 71.64 1,219.14 
18 ཐིམ་ཕུག། 324.53 74.19 18.24 416.96 
19 མགར་ས། 142.84 51.59 85.81 280.24 
20 བཀྲིས་གཡང་རྩེ། 427.17 34.05 19.40 480.62 
 བསམོས། 10,602.24 1,572.63 908.38 13,083.25 

 
 

http://sl.no/
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ཟུར་སྦྲགས་ 2: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ ནང་འཁོད་དང་བཟ་ོགྲྭ་ཆུང་བའི་དཔྱ་བགོ་དང་ 
སྦྲགས་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ།   

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ལས་སྡེ། རྒྱུན་
སྐྱོང་། 

ཕྱིའི། 

བསམོས། 

ཡངོས་
བསམོས། 
(རྒྱུན་སྐྱོང་ 
+གསར་
སྒྲུབ།) 

འབྲུག་
གཞུང་། 

ཁྲོམ་
སྡེ། 

ཞབས་ཏགོ་
ལྷན་ཁག་འགོ་

ལུ། 

1 ཐིམ་ཁྲོམ། 1,002.44 437.72 14.48 0.09 452.29 1,454.72 
2 ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁ། 176.09 243.09 44.82 - 287.91 464.01 

3 དགེ་ལེགས་ཕུག་
ཁྲོམ། 138.92 189.87 2.60 - 192.47 331.39 

4 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར། 126.30 129.32 10.00 133.40 272.72 399.01 

 བསམོས། 1,443.74 1,000.00 71.90 133.49 1,205.39 2,649.13 
 

ཟུར་སྦྲགས་ ༣: རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རངོ་ཁག་འགོ་ལུ་ཡདོ་པའི་ ནང་འཁོད་དང་བཟ་ོ
གྲྭ་ཆུང་བ་སྦྲགས་པའི་རྒེད་འའགོ་ཚུ་གི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ། 
 

 
དཔྱ་
བགོའི་ 
གསང་
ཡིག། 
 

རྒེད་འགོ་མིང་། 
 རྒྱུན་སྐྱོང 

མ་དངུལ། ཡོངས་
བསམོས། 
(རྒྱུན་སྐྱོང་ 
+ གསར་
སྒྲུབ།l) 

 

འབྲུཁ་གཞུང་
(ལ་ོབསར་
གནང་སྦྱིན) 

རངོ་ཁག་འགོ་
གི་ རྒེད་འགོ་
གི་ ནང་བཟ་ོ
དང་ བཟ་ོགྲྭ་
ཆུག་བ། 

བསམོས། 

401.02 ཆུ་ཁ་ བསམ་གཏན་
གླིང་རྒེད་འོག། 3.178 19.998 5.819 25.817 28.995 
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401.03 ཆུ་ཁ་ བོང་སྒོ་རྒེད་
འོག། 3.710 22.955 54.394 77.349 81.059 

401.04 ཆུ་ཁ་ སྐྱབས་ཆ་
རྒེད་འོག། 3.175 10.901 9.976 20.877 24.052 

401.05 ཆུ་ཁ་ གདུངས་ནག་
རྒེད་འོག། 4.395 9.858 20.784 30.642 35.037 

401.06 ཆུ་ཁ་ དགེ་གླིང་
རྒེད་འོག། 3.230 11.451 28.432 39.883 43.113 

401.07 ཆུ་ཁ་  དར་ལ་
རྒེད་འོག། 3.561 37.393 19.287 56.680 60.241 

401.08 ཆུ་ཁ་ དགེ་ལག་ན་
རྒེད་འོག། 4.719 9.622 122.446 132.068 136.787 

401.09 ཆུ་ཁ་་རྒྱབ་མཆོག་
རྒེད་འོག། 3.128 12.333 4.323 16.656 19.784 

401.1 ཆུ་ཁ་ ལོག་ཅི་ན་
རྒེད་འོག། 3.844 15.278 54.929 70.207 74.051 

401.11 ཆུ་ཁ་ སྨད་ལ་ཁ་
རྒེད་འོག། 3.630 6.064 14.964 21.028 24.658 

401.12 ཆུ་ཁ་ ཕུན་ཚོགས་
གླིང་་རྒེད་འོག། 3.285 27.42 29.929 57.349 60.634 

402.02 ཧཱ་ སྦྱིས་རྒེད་འོག། 2.817 9.885 1.247 11.132 13.949 

402.03 ཧཱ་དཀར་ཚོ་རྒེད་
འོག། 3.099 8.343 6.651 14.994 18.093 

402.04 ཧཱ་བསམ་སྦེས་རྒེད་
འོག། 3.306 12.267 33.254 45.521 48.827 

402.05 ཧཱ་ས་དམར་རྒེད་
འོག། 2.846 7.920 4.988 12.908 15.754 

402.06 ཧཱ་དབུས་སུ་རྒེད་
འོག། 2.994 7.387 9.819 17.206 20.200 

402.07 ཧཱ་དགའ་སྐྱིད་གླིང་
རྒེད་འོག། 2.937 11.994 28.352 40.346 43.283 
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403.02 སྤ་རོ་ དོབས་ཤ་རི་
རྒེད་འོག 3.219 11.146 9.145 20.291 23.510 

403.03 སྤ་རོ་ རྡོ་དཀར་རྒེད་
འོག། 3.220 11.596 12.138 23.734 26.954 

403.04 སྤ་རོ་ དོས་སྟེང་
རྒེད་འོག། 3.348 6.470 6.485 12.955 16.303 

403.05 སྤ་རོ་ ཧཱུཾ་རལ་ 
རྒེད་འོག། 3.157 2.741 16.627 19.368 22.525 

403.06 སྤ་རོ་ ལམ་གོང་
རྒེད་འོག། 3.335 15.883 9.561 25.444 28.779 

403.07 སྤ་རོ་ལུང་གཉིས་
རྒེད་འོག། 3.147 11.643 4.157 15.800 18.947 

403.08 སྤ་རོ་ ན་བ་རྒེད་
འོག། 3.363 17.589 8.314 25.903 29.266 

403.09 སྤ་རོ་ཤ་ས་རྒེད་འོག། 3.152 17.789 6.651 24.440 27.592 

403.1 སྤ་རོ་ བཙན་ཏོག་
རྒེད་འོག། 3.049 17.217 8.314 25.531 28.580 

403.11 སྤ་རོ་ ཝང་ཅང་རྒེད་
འོག། 3.095 15.483 8.314 23.797 26.892 

404.02 བསམ་རྩེ་ནོར་རྒྱས་
སྒང(བ་ར) 3.742 30.275 23.952 54.227 57.969 

404.03 བསམ་རྩེ་པདྨ་གླིང་ 
(བི་རུ) རྒེད་འོག 3.191 19.158 18.290 37.448 40.639 

404.04 
བསམ་རྩེ་ གསང་
སྔགས་ཆོས་གླིང་( 
ཅེང་མ་རི) རྒེད་
འོག། 

3.176 18.793 14.964 33.757 36.933 

404.05 
བསམ་རྩེ་ནོར་བུ་སྒང་
(ཅེང་མ་རི) རྒེད་
འོག། 

3.130 18.328 8.314 26.642 29.772 
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404.06 བསམ་རྩེ་ བདེན་
བཅུ་ཁ་རྒེད་འོག། 3.539 18.236 15.629 33.865 37.404 

404.07 
བསམ་རྩེ་ རྡོ་ཕུག་
ཅན་(དོ་རོ་ཁ) རྒེད་
འོག། 

3.170 27.089 13.302 40.391 43.561 

404.08 བསམ་སྩེ་་དུམ་སོད་
རྒེད་་འོག། 3.899 11.067 15.297 26.364 30.263 

404.09 བསམ་རྩེ་འོད་གསལ་
གླིང་རྒེད་འོག། 3.231 18.659 8.530 27.189 30.420 

404.1 བསམ་རྩེ་ རྣམ་རྒྱལ་
ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག། 3.177 21.729 34.917 56.646 59.823 

404.11 བསམ་རྩེ་ བསན་
འགྲོ་འབྲུག་རྒེད་འོག། 3.154 27.018 14.964 41.982 45.136 

404.12 བསམ་རྩེ་ ཨོན་རྩེ་
རྒེད་འོག། 3.216 8.503 10.808 19.311 22.527 

404.13 
བསམ་རྩེ་ ཕུན་
ཚོགས་དཔལ་རི་རྒེད་
འོག། 

4.021 25.949 10.808 36.757 40.778 

404.14 བསམ་རྩེ་ བསམ་རྩེ་
རྒེད་འོག། 3.110 22.526 4.988 27.514 30.624 

404.15 
བསམ་རྩེ་ བཀྲིས་
ཆོས་གླིང་(སིབ་སུ) 
རྒེད་འོག། 

3.014 17.361 4.988 22.349 25.363 

404.16 བསམ་རྩེ་ རྟ་ལྡིང་
རྒེད་འོག། 3.139 32.118 20.784 52.902 56.041 

405.02 
རྩེ་རང་ པད་ཚལ་
གླིང(བེ་ཏི་ནི) རྒེད་
འོག། 

3.013 9.083 16.627 25.710 28.723 

405.03 རྩི་རང་ གདུངས་ལ་
སྒང་རྒེད་འོག། 3.462 11.284 18.007 29.291 32.753 
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405.04 རྩི་རང་བར་ཤོང་རྒེད་
འོག། 3.110 10.020 11.639 21.659 24.769 

405.05 རྩི་རང་ སྒོ་གསལ་
གླིང་རྒེད་འོག། 2.999 10.532 6.651 17.183 20.182 

405.06 རྩི་རང་ རང་ཐག་
གླིང་རྒེད་འོག། 2.994 11.780 10.392 22.172 25.166 

405.07 རྩི་རང་དཀྱིལ་འཁོར་
ཐང་རྒེད་འོག། 3.100 13.249 18.290 31.539 34.639 

405.08 རྩི་རང་མནྜལ་སྒང་
རྒེད་འོག། 3.330 9.984 8.480 18.464 21.794 

405.09 
རྩི་རང་ གསེར་གྱི་
ཐང་(པ་ཏ་ལེ) རྒེད་
འོག། 

3.620 11.117 38.207 49.324 52.944 

405.1 རྩི་རང་་ཕུན་བརྟན་ཆུ་
རྒེད་འོག། 3.362 10.475 29.929 40.404 43.766 

405.11 རྩི་རང་ གཤེམ་
ལྗོངས་གླིང་རྒེད་འོག། 3.257 8.962 24.109 33.071 36.328 

405.12 རྩི་རང་ཚོགས་གླིང་
མཁར་རྒེད་འོག། 3.129 12.325 18.290 30.615 33.744 

405.13 རྩི་རང་སོད་རྒེད་
འོག། 3.523 11.201 2.993 14.194 17.717 

406.02 དར་དཀར་ན་ རོྡ་རོ་
ན་རྒེད་འོག། 3.480 9.375 35.277 44.652 48.132 

406.03 
དར་དཀར་ན་ 
འབྲུག་རྒྱས་སྒང་རྒེད་
འོག། 

3.502 17.079 24.941 42.020 45.522 

406.04 དར་དཀར་ན་་གེ་
སར་གླིང་རྒེད་འོག། 3.025 8.350 10.808 19.158 22.183 

406.05 དར་དཀར་ན་ སྒོ་
ཞིང་རྒེད་འོག། 2.995 12.382 10.808 23.190 26.185 
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406.06 དར་དཀར་ན་ ཀ་ན་
རྒེད་འོག། 2.765 15.896 33.254 49.150 51.915 

406.07 དར་དཀར་ན་མཁས་
སྦི་ས་རྒེད་འོག། 3.573 15.331 15.898 31.229 34.802 

406.08 དར་དཀར་ན་ ལ་
རྒྱབ་རྒེད་འོག། 4.154 7.459 37.845 45.304 49.458 

406.09 
དར་དར་ན་བཀྲིས་
ལྡིང་རྒེད་འོག། 3.116 13.717 19.952 33.669 36.785 

406.1 དར་དཀར་ན་་བཙན་
མདའ་སྒང་རྒེད་འོག། 3.120 12.459 17.458 29.917 33.037 

406.11 དར་དཀར་ན་ 
གཙང་རྒེད་འོག། 3.887 10.430 18.290 28.720 32.607 

406.12 དར་དཀར་ན་ རྩེ་ས་
རྒེད་འོག། 2.888 8.999 9.976 18.975 21.863 

406.13 དར་དཀར་ན་ ཀརྨ་
གླིང་རྒེད་འོག། 3.160 8.398 5.819 14.217 17.377 

406.14 དར་དཀར་ན་་ལྷ་མོ་
འཛིང་ཁ་རྒེད་འོག། 3.072 13.039 4.074 17.113 20.185 

406.15 དར་དཀར་ན་ཉི་བཅུ་
ལ་་རྒེད་འོག། 3.522 9.479 9.976 19.455 22.977 

407.02 སྤུ་ན་ཁ་ ཆུ་བུ་རྒེད་
འོག། 3.145 12.289 13.302 25.591 28.736 

407.03 སྤུ་ན་ཁ་ དགོན་
ཤར་གླིང་རྒེད་འོག། 3.104 8.279 23.278 31.557 34.661 

407.04 སྤུ་ན་ཁ སྒུ་མ་རྒེད་
འོག། 3.156 16.118 19.952 36.070 39.226 

407.05 སྤུ་ན་ཁ་ དཀར་སྦི་
ས་ རྒེད་འོག། 3.302 11.631 11.971 23.602 26.904 

407.06 སྤུ་ན་ཁ་ གླིང་བུ་ཁ་
རྒེད་འོག། 3.356 6.749 9.976 16.725 20.081 



169 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

407.07 སྤུ་ན་ཁ་ ཤེལ་རྔ་
ནང་རྒེད་འོག། 3.412 9.347 11.639 20.986 24.398 

407.08 སྤུ་ན་ཁ་ རྟ་ལོ་རྒེད་
འོག། 3.457 9.038 19.121 28.159 31.616 

407.09 སྤུ་ན་ཁ་ སོད་ཝང་
རྒེད་འོག། 3.513 8.468 25.938 34.406 37.919 

407.1 སྤུན་ཁ་ འཛོམས་མི་
རྒེད་འོག། 3.257 10.247 7.482 17.729 20.986 

407.11 སྤུ་ན་ཁ་  བརཔ་
རྒེད་འོག། 3.180 15.430 2.494 17.924 21.104 

407.12 སྤུ་ན་ཁ་ སོད་སྦི་ས་
རྒེད་འོག། 3.244 11.689 21.615 33.304 36.548 

408.02 དབང་འདུས་ སྦྱེ་ན་
རྒེད་འོག། 3.084 11.665 12.470 24.135 27.219 

408.03 དབང་འདུས་ 
དྭངས་ཆུ་རྒེད་འོག། 3.636 9.106 13.302 22.408 26.044 

408.04 དབང་འདུས་ དར་
དཀར་རྒེད་འོག། 3.147 14.055 31.591 45.646 48.793 

408.05 དབང་འདུས་ སྒང་
སྟེང་རྒེད་འོག། 3.430 10.976 29.929 40.905 44.335 

408.06 
དབང་འདུས་དགའ་
སེང་འཚོ་གོངམ་རྒེད་
འོག། 

3.316 13.617 2.494 16.111 19.427 

408.07 
དབང་འདུས་ 
དགའ་སེང་འཚོ་
འོགམ་རྒེད་འོག། 

3.328 4.967 18.290 23.257 26.585 

408.08 དབང་འདུས་ 
དཀར་ཤང་རྒེད་འོག། 3.224 11.134 22.446 33.580 36.804 

408.09 དབང་འདུས་ ན་ཧི་
རྒེད་འོག། 3.502 6.791 11.639 18.430 21.932 



170 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

408.1 དབང་འདུས་ཉི་ཤུ་ 
རྒེད་འོག། 3.543 11.559 24.941 36.500 40.043 

408.11 དབང་འདུས་ 
ཕངས་ཡུལ་རྒེད་འགོ། 3.081 7.132 19.952 27.084 30.165 

408.12 དབང་འདུས་ ཕོ་སྦི་
རྒེད་འོག། 3.588 10.885 9.311 20.196 23.784 

408.13 དབང་འདུས་ རུད་
པའི་ས་རྒེད་འོག། 3.457 10.766 19.952 30.718 34.175 

408.14 དབང་འདུས་ སྲས་
ཕུ་རྒེད་འོག། 3.100 10.062 8.314 18.376 21.476 

408.15 དབང་འདུས་ ཨ་
ཐང་རྒེད་འོག། 3.242 10.406 40.736 51.142 54.384 

408.16 དབང་འདུས་ ཐད་
མཚོ་རྒེད་འོག། 3.112 19.595 1.663 21.258 24.37 

409.02 བུམ་ཐང ཆོས་
འཁོར་རྒེད་འོག། 3.127 20.094 4.988 25.082 28.209 

409.03 བུམ་ཐང་་ཆུ་སྨད་
རྒེད་འོག། 3.070 12.144 5.819 17.963 21.033 

409.04 བུམ་ཐང་ སངས་
རྒེད་འོག། 3.662 11.419 5.321 16.740 20.402 

409.05 བུམ་ཐང་ ཨུ་ར་རྒེད་
འོག། 3.203 8.610 12.470 21.080 24.283 

410.02 གསར་སྤང་ བསམ་
གཏན་གླིང་རྒེད་འོག། 3.174 12.557 3.325 15.882 19.056 

410.03 གསར་སྤང་ ཆུ་
གཟར་སྒང་རྒེད་འོག། 3.214 13.810 3.325 17.135 20.349 

410.04 གསར་སྤང་ བདེ་
སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག། 3.145 21.506 2.162 23.668 26.813 

410.05 གསར་སྤང་ ཆུ་
འཛོམས་རྒེད་འོག། 4.494 18.859 203.113 221.972 226.466 



171 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

410.06 གསར་སྤང་ རྟ་རས་
ཐང་རྒེད་འོག། 3.445 4.180 0.000 4.180 7.625 

410.07 
གསར་སྤང་ དགེ་
ལེགས་ཕུག་རྒེད་
འོག། 

3.108 16.967 3.430 20.397 23.505 

410.08 གསར་སྤང་ དགའ་
སྐྱིད་གླིང་ རྒེད་འོག། 3.083 17.834 19.952 37.786 40.869 

410.09 
གསར་སྤང་ 
འཇིགས་མེད་ཆོས་
གླིང་ རྒེད་འོག། 

3.419 23.220 53.278 76.498 79.917 

410.1 གསར་སྤང་ ཨུམ་
གླིང་རྒེད་འོག། 3.521 8.983 2.494 11.477 14.998 

410.11 གསར་སྤང་ སེང་གེ་
རྒེད་འོག། 3.617 10.091 6.651 16.742 20.359 

410.12 གསར་སྤང་ ཤོམ་
སྤང་རྒེད་འོག། 3.144 6.813 4.988 11.801 14.945 

410.13 
གསར་སྤང་  
གསེར་གཞོང་རྒེད་
འོག། 

3.443 9.413 3.325 12.738 16.181 

411.02 གཞལམ་སྒང་ བར་
དོ་རྒེད་འོག། 3.829 19.051 21.615 40.666 44.495 

411.03 
གཞལམ་སྒང་  
འབོག་དཀར་རྒེད་
འོག། 

4.096 12.186 13.014 25.200 29.296 

411.04 གཞལམ་སྒང་ ནང་
སྐོར་རྒེད་འོག། 4.167 16.880 36.591 53.471 57.638 

411.05 གཞལམ་སྒང་  
ངང་ལྷ་རྒེད་འོག། 3.004 15.658 11.639 27.297 30.301 

411.06 
གཞལམ་སྒང་  
ཕངས་མཁར་རྒེད་
འོག། 

3.032 12.561 8.314 20.875 23.907 



172 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

411.07 གཞལམ་སྒང་ ཤིང་
མཁར་རྒེད་འོག། 3.411 14.789 11.797 26.586 29.997 

411.08 གཞལམ་སྒང་ ཀྲོང་
རྒེད་འོག། 3.180 15.714 17.292 33.006 36.186 

411.09 གཞལམ་སྒང་ སྒོ་
ཤིང་རྒེད་འོག། 3.311 14.596 12.803 27.399 30.710 

412.02 ཀྲོང་གསར་ བྲག་
སྟེང་རྒེད་འོག། 2.977 17.696 41.568 59.264 62.241 

412.03 ཀྲོང་གསར་ ་སྐོར་
ཕུག་རྒེད་འོག། 3.718 8.245 11.639 19.884 23.602 

412.04 ཀྲོང་གསར་ གླིང་
མཐིལ་རྒེད་འོག། 4.523 18.742 14.549 33.291 37.814 

412.05 ཀྲོང་གསར་ ནུབ་སྦི་
རྒེད་འོག། 4.343 18.316 27.102 45.418 49.761 

412.06 ཀྲོང་གསར་སང་སི་
སྦྱི་ རྒེད་འོག། 2.984 10.054 21.615 31.669 34.653 

413.02 ལྷུན་རྩེ་ སྒང་ཟུར་
རྒེད་འོག། 3.042 17.183 31.591 48.774 51.816 

413.03 ལྷུན་རྩེ་ རྒྱ་རེད་རྒེད་
འོག། 3.669 9.924 51.544 61.468 65.137 

413.04 ལྷནུ་རྩེ་ མཁོ་མ་
རྒེད་འོག། 3.161 14.348 24.941 39.289 42.450 

413.05 ལྷུན་རྩེ་ ཀུར་སོད་
རྒེད་འོག། 4.526 7.326 35.249 42.575 47.101 

413.06 ལྷུན་རྩེ་ སྨིན་རྒྱས་  
རྒེད་འོག། 3.244 10.041 26.603 36.644 39.888 

413.07 ལྷུན་རྩེ་ སྨན་སྦི་
རྒེད་འོག། 3.106 13.883 28.266 42.149 45.255 

413.08 ལྷུན་རྩེ་ སྨད་མཚོ་
རྒེད་འོག། 3.801 9.179 18.955 28.134 31.935 



173 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

413.09 ལྷུན་རྩེ་ བཙན་
མཁར་རྒེད་འོག། 3.031 16.544 34.917 51.461 54.492 

414.02 མོང་སྒར་ བ་ལམ་
རྒེད་འོག། 3.456 7.561 22.446 30.007 33.463 

414.03 མོང་སྒར་ ཆ་གླིང་
རྒེད་འོག། 3.206 13.888 21.615 35.503 38.709 

414.04 མོང་སྒར་ ལྕགས་ས་
མཁར་རྒེད་འོག། 3.446 11.173 28.266 39.439 42.885 

414.05 མོང་སྒར་ དགྲ་མེད་
རྩེ་རྒེད་འོག། 3.606 15.494 12.138 27.632 31.238 

414.06 མོང་སྒར་འབྲས་སྤུང་
རྒེད་འོག། 3.631 10.453 10.808 21.261 24.892 

414.07 མོང་སྒར་ དགོངས་
འདུས་རྒེད་འོག། 3.395 13.472 11.639 25.111 28.506 

414.08 མོང་སྒར་ འགྱུར་
མེད་རྒེད་འོག། 3.573 13.741 21.615 35.356 38.929 

414.09 མོང་སྒར་ སྐྱེངས་
མཁར་རྒེད་འོག། 4.136 14.098 9.976 24.074 28.210 

414.1 མོང་སྒར་ མོང་སྒར་
རྒེད་འོག། 3.296 21.677 8.812 30.489 33.785 

414.11 མང་སྒར་ སྔ་ཚག་
རྒེད་འོག། 3.191 10.723 19.271 29.994 33.185 

414.12 མོང་སྒར་ ས་གླིང་
རྒེད་འོག། 3.181 13.794 27.601 41.395 44.576 

414.13 མོང་སྒར་ ཤེར་མུ་
ཧཱུཾ་ རྒེད་འོག། 3.550 15.496 34.085 49.581 53.131 

414.14 མོང་སྒར་ སི་ལམ་
སྦི་རྒེད་འོག། 4.957 12.370 29.929 42.299 47.256 

414.15 མོང་སྒར་ ཐང་རོང་
རྒེད་འོག། 3.701 12.891 6.651 19.542 23.243 



174 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

414.16 མོང་སྒར་ ཙཀྲིུ་རྒེད་
འོག། 3.398 13.754 7.482 21.236 24.634 

414.17 མོང་སྒར་ ར་མང་
རྒེད་འོག། 3.678 10.307 49.881 60.188 63.866 

414.18 མོང་སྒར་ ན་རང་
རྒེད་འོག། 3.639 11.342 10.309 21.651 25.290 

415.02 པདྨ་དགའ་ཚལ་  
ལྕོང་ཤིང་རྒེད་འོག། 3.539 9.972 8.314 18.286 21.825 

415.03 པདྨ་དགའ་ཚལ་  
ཕྱི་མུང་རྒེད་འོག། 3.890 8.969 9.976 18.945 22.835 

415.04 
པདྨ་དགའ་ཚལ་ 
གདུངས་མིན་རྒེད་
འོག། 

3.164 10.791 16.727 27.518 30.682 

415.05 པདྨ་དགའ་ཚལ་ 
མཁར་རྒེད་འོག། 3.463 10.792 21.615 32.407 35.870 

415.06 པདྨ་དགའ་ཚལ་ཤུ་
མར་རྒེད་འོག། 2.962 15.541 8.314 23.855 26.817 

415.07 པདྨ་དགའ་ཚལ་ 
གཡུས་རུང་རྒེད་འོག། 3.649 9.530 8.314 17.844 21.493 

415.08 པདྨ་དགའ་ཚལ་ 
བཟོ་སལ་རྒེད་འོག། 2.960 11.806 33.254 45.060 48.020 

415.09 
པདྨ་དགའ་ཚལ་ 
བདེ་ཆོས་གླིང་རྒེད་
འོག། 

3.954 18.539 9.976 28.515 32.469 

415.1 པདྨ་དགའ་ཚལ་ནརོ་
བུ་སྒང རྒེད་འོག། 3.048 14.754 3.492 18.246 21.294 

415.11 པདྨ་དགའ་ཚལ་ ན་
ནོང་རྒེད་འོག། 3.923 13.996 38.242 52.238 56.161 

415.12 
པདྨ་དགའ་ཚལ 
ཆོས་འཁོར་གླིང་རྒེད་
འོག། 

3.773 7.736 13.302 21.038 24.811 
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416.02 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ ཕུན་ཚོགས་
ཐང་རྒེད་འོག། 

3.393 16.671 13.302 29.973 33.366 

416.03 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་པདྨ་ཐང་རྒེད་
འོག། 

3.215 9.696 3.325 13.021 16.236 

416.04 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ སྒོམ་དར་
རྒེད་འོག། 

3.353 20.246 23.278 43.524 46.877 

416.05 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ ཝང་ཕུ་རྒེད་
འོག། 

3.502 16.784 23.278 40.062 43.564 

416.06 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ གླང་ཅན་ཕུ་
རྒེད་འོག། 

3.053 7.941 16.627 24.568 27.621 

416.07 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ ལའུ་རི་རྒེད་
འོག། 

4.126 25.331 32.900 58.231 62.357 

416.08 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ མར་ཚ་ལ་
རྒེད་འོག། 

3.59 16.711 29.929 46.64 50.23 

416.09 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ བདེ་བའི་
ཐང་རྒེད་འོག། 

3.078 12.703 4.988 17.691 20.769 

416.1 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ ཨོ་རོང་རྒེད་
འོག། 

3.458 15.548 17.458 33.006 36.464 

416.11 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ བསམ་རང་
རྒེད་འོག། 

2.938 4.384 0.970 5.354 8.292 
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416.12 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ གསོར་ཐི་
རྒེད་འོག། 

3.876 14.394 24.941 39.335 43.211 

417.02 བཀྲིས་སྒང་ བར་
མཚམས་རྒེད་འོག། 3.934 11.341 14.133 25.474 29.408 

417.03 བཀྲིས་སྒང་ སྦི་
གདུངས་རྒེད་འོག། 3.551 9.473 23.278 32.751 36.302 

417.04 བཀྲིས་སྒང་ བཀང་
ལུང་རྒེད་འོག། 3.083 20.437 13.302 33.739 36.822 

417.05 བཀྲིས་སྒང་་ རྐང་པ་
རི་རྒེད་འོག། 4.175 15.615 51.710 67.325 71.500 

417.06 བཀྲིས་སྒང་ ཁ་གླིང་
རྒེད་འོག། 3.354 15.067 12.470 27.537 30.891 

417.07 བཀྲིས་སྒང་ ཀླུ་མང་
རྒེད་འོག། 3.657 22.374 18.223 40.597 44.254 

417.08 བཀྲིས་སྒང་ མེ་རག་
རྒེད་འོག། 4.239 15.195 83.608 98.803 103.042 

417.09 བཀྲིས་སྒང་ ཡང་
གཉེར་རྒེད་འོག། 3.784 14.992 27.435 42.427 46.211 

417.1 བཀྲིས་སྒང་ ཕོངས་
མེད་རྒེད་འོག། 3.421 15.564 13.634 29.198 32.619 

417.11 བཀྲིས་སྒང་ ར་དྷི་
རྒེད་འོག། 3.242 15.445 16.627 32.072 35.314 

417.12 བཀྲིས་སྒང་ སག་
སྟེང་རྒེད་འོག། 4.624 26.702 7.050 33.752 38.376 

417.13 བཀྲིས་སྒང་བསམ་
མཁར་རྒེད་འོག། 3.417 15.843 13.368 29.211 32.628 

417.14 བཀྲིས་སྒང་ཤོང་ཕུག་
རྒེད་འོག། 3.227 14.176 16.627 30.803 34.03 

417.15 བཀྲིས་སྒང་ཁྲིམས་
ཤིང་རྒེད་འོག། 3.555 12.274 5.986 18.26 21.815 
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417.16 བཀྲིས་སྒང་ཨོ་རོ་
རོང་རྒེད་འོག། 3.907 15.982 36.579 52.561 56.468 

418.02 ཐིང་ཕུག་ སྲོས་རྒེད་
འོག། 3.319 3.813  3.813 7.132 

418.03 ཐིམ་ཕུག་ ལྕང་རྒེད་
འོག། 3.088 16.080 4.157 20.237 23.325 

418.04 ཐིམ་ཕུག་ དར་
དཀར་རྒེད་འོག། 3.250 8.344  8.344 11.594 

418.05 ཐིམ་ཕུག་དགེ་བསྙེན་
རྒེད་འོག། 3.987 5.746 3.824 9.570 13.557 

418.06 ཐིམ་ཕུག་ ཀ་ཝང་
རྒེད་འོག། 3.309 18.533 1.234 19.767 23.076 

418.07 ཐིམ་ཕུག་ གླིང་གཞི་
རྒེད་འོག། 3.214 6.105  6.105 9.319 

418.08 ཐིམ་ཕུག་སྨད་ཝང་
རྒེད་འོག། 3.147 18.408 9.818 28.226 31.373 

418.09 ཐིམ་ཕུག་ ན་རོ་རྒེད་
འོག། 4.287 4.202  4.202 8.489 

419.02 དགའ་ས་ དགོན་ཁ་
སྨད་རྒེད་འོག། 3.133 4.835 6.983 11.818 14.951 

419.03 དགའ་ས་དགོན་ཁ་
སོད་རྒེད་འོག། 3.153 4.035 1.197 5.232 8.385 

419.04 དགའ་ས་་ལ་གཡག་
རྒེད་འོག། 4.040 15.742  15.742 19.782 

419.05 དགའ་ས་་ལུང་ན་ན་
རྒེད་འོག། 3.307 13.101  13.101 16.408 

420.02 
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ 
འབུམ་སྡེ་གླིང་རྒེད་
འོག། 

3.208 19.676 9.810 29.486 32.694 
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420.03 
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ 
འཇམ་མཁར་རྒེད་
འོག། 

3.293 8.278 26.603 34.881 38.174 

420.04 
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ 
ཁམས་གདངས་རྒེད་
འོག། 

3.429 20.988 23.278 44.266 47.695 

420.05 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ 
རམ་སར་རྒེད་འགོ། 3.520 10.875 16.627 27.502 31.022 

420.06 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ 
སོད་མཚོ་རྒེད་འོག། 3.429 14.586 14.133 28.719 32.148 

420.07 
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ 
སོང་མི་ཞང་ས་རྒེད་
འོག། 

3.430 10.992 39.905 50.897 54.327 

420.08 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ 
ཡར་གླིང་རྒེད་འོག། 3.509 15.196 4.988 20.184 23.693 

420.09 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ 
གཡང་རྩེ་རྒེད་འོག། 3.072 15.659 11.639 27.298 30.370 

 བསམོས། 699.187 2760.000 3711.140 6471.140 7170.32
7 

 

ཟུར་སྦྲགས་ ༤ པ་  ཁྲིམས་བཟ་ོདང་ དང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་   ར་ཁྲིམས་འདུས་ཚགོས་ཚུ་གི་ གྲོས་
འདེབས་ཕུལ་བའི་འཆར་དངུལ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་འདུ།    

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། 

1 དངུལ་ཕགོ་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་དང་སྦྲགས་པའི 
རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་ཚུ། 113.133 - 

2 དོད་འཕར་དང་  བསིལ་སྙོམས་འཕྲུལ་
ཆས། - 0.384 
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3 ཨེ་རོ་ཨོ་གི་དོན་ལུ་ ལེབ་ཀྲོབ་མཁོ་སྒྲུབ། - 2.21༠ 

4 ཚོགས་འདུའི་ གློག་གནས་ཁང་མིག་གི་
དོན་ལུ་ ཡུ་པི་ཨེས་ མཁོ་སྒྲུབ། - 0.15༠ 

 བསམོས། ༡༡༣.༡༣༣ ༢.༧༤༤ 
    

རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་སྡེ།   

  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། 
1 དངུལ་ཕགོ་དང་ ཁེ་ཕན་ཚུ་སྦྲགས་པའི་་ 

རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་ཚུ། 76.037 - 

2 
དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ 
ལྕོགས་གྲུབ་ལནམོ་ བཟོ་ནིའི་ལུ་ ལེབ་
ཀྲོབ་མཁོ་སྒྲུབ། 

- 0.26 

3 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ སྤྱི་དོན་ཁང་
ནང་ དོད་སྐྱེད་དང་ བསིལ་གྱི་་ གློག་
འབྲེལ་ གཞི་བཙུགས། 

- 4.418 

4 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་
ལུ་ མེ་གི་ཉེན་སྲུང་དང་ སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་ 
རིམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས། 

- 1.411 

5 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་
ལུ་ སི་སི་ཀྲི་བི་ གཞི་བཙུགས། - 0.944 
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དང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། 
  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། 

1 དང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ལུ་ སབས་གཅིག་རྒྱུན་
སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་ཚུ། 284.436  

2 དགའ་ས་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ 
འཕོ་མཐུད། - 15.776 

3 སག་སྟེང་ལུ་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་ བཟོ་
བསྐྲུན། - 12.126 

4 སྤ་རོ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ 
འཕོ་མཐུད། - 42.870 

5 སྤ་རོ་དང་དཔོན་ སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན། - 6.718 

6 
འབྲུག་གི་མངོན་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་དང་ 
ལུང་ཕྱོགས་ ཁྲིམས་ཁང་ཚུ་གི་ བར་ན་ 
མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ གཙུག་སྡེ་་གཞི་
བཙུགས། 

- 0.160 

7 དང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན། - 5.200 

8 ཨེལ་ཨེལ་ཨེམ་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་
ཤེས་ཡོན་གྱི་ ལས་རིམ། - 4.326 

9 གློག་གནས་ཀྱི་ཁང་མིག་ནང་ རླུང་འགྱོ་ 
གཞི་བཙུགས། - 0.060 

10 ཡིག་ཚང་ནང་ཆས་ གློག་རིག་ལཱ་ཆས་  
དང་ལཱ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ། - 0.164 

11 རྩིས་རང་ རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ 
ཡིག་ཚང་གི་ ལཱ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ། - 0.040 



181 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

12 
ཧཱ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལུ་ བཏེག་
པའི་གྱང་ དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་བཟོ་
བསྐྲུན། 

- 2.400 

13 པད་མ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་
ནང་ལུ་ ཆུའི་བཀྲམས་་སྤེལ་ རྒྱུན་སྐྱོང་། - 0.100 

 བསམོས། 284.44 89.940 
    

ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚགོས། 
  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། 

1 དངུལ་ཕགོ་དང་ ཁེ་ཕན་ཚུ་་སྦྲགས་པའི་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་ཚུ། 93.593 - 

2 བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིགས་དང་ ལམ་ལུགས་
བཙན་ཐབས། - 2 

3 ཉེས་ཅན་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་ 
ཤེས་ཡོན་འགོ་འདྲེན། - 0.9 

4 དང་བདེན་དཔྱ་ཞིབ་རིམ་ལུགས་སྐོར་དན་
གསལ། - 0.643 

5 
ཨེན་ཨའེ་ཨེ་སི་དང་ ཨོ་ཨའེ་པི་ གཞི་
བཙུགས་དང བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་ 
ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནི། 

- 0.5 

6 རྒྱུ་དངོས་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་ནང་ 
འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི། - 0.55 

7 ཨེན་ཨའེ་ཨེ་ ༢༠༢༢འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། - 7.5 



182 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

8 འབྲུག་གི་ཚོང་ལཱ་ དང་བདེན་ ལག་ལེན་
ཐོད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། - 0.5 

9 ཨེན་སི་བི་ཨེས་  ༢༠༢༢ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི། - 3 

10 ཤེས་རིག་བརྡ་དནོ་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི 
མཁོ་ཆས་ གསར་བཟོ་འབད་ནི། - 1.353 

11 ན་གཞོན་གཅིག་འབྲེལ་ལས་རིམ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི། - 2.88 

12 མིགས་བསལ་གྱི་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནི། - 1.09 

13 
ན་གཞོན་སྤྱིར་བཏང་དང་ མི་མང་་སྒེར་སྡེ་
ལུ་ སྤྱིར་བཏང་་གོ་རོྟགས་ ལས་རིམ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནི། 

- 0.54 

14 ཀུན་སོྤྱད་རྣམ་གཞག་དང་དང་བདེན་ཐོག་
སོང་བརྡར་ལག་ལེན། - 0.4 

15 
ལས་ཚོགས་ཀྱི་ བསིལ་དོད་་གནས་
སངས་ བརྡ་སོན་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི། 

- 0.2 

16 ཉོག་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི། - 0.5 

17 
ངན་ལྷད་བཀག་དསོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་ ལེགས་
བཅོས་དང་ འབྲེལ་བའི་ལཱ། 

- 0.2 

18 
ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་
བསར་སྙན་ཞུ་ པར་བཏབ་ནི་དང་ སྤེལ་
ནི། 

- 0.3 



183 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

19 
ངན་ལྷད་བཀག་་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བརྡ་
བརྒྱུད་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ 
གཞི་བཙུགས། 

- 0.5 

20 
ངག་ལྷད་བཀག་སོམ་དང་ གཅིག་འབྲེལ་
ཐབས་ལམ་ལུ་ ཨེམ་དང་ ཨི་རིམ་
ལུགས་ གསར་བཟོ་འབད་ནི། 

- 3.6 

21 
ངན་ལྷད་ཀྱི མཁོ་འདོད་དནོ་ལུ་ ཡུ་ནའི་
ཊཌ་ རྒྱལ་ཡོངས་ ལྷན་འཛོམས་ 
འཁྲིལ་ནི། 

- 1.7 

22 སྤྱི་བཏང་གི་ཉེན་སྲུང་རིམ་ལུགས་་ བརྟག་
ཞིབ་དང་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི། - 1.5 

24 
ངན་ལྷདབཀག་སོམ་དང་ དང་ཁྲིམས་ཀྱི་
ཐོག་ལུ་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ གྲོལ་
གཏོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ གཞི་བཙུགས། 

- 0.16 

25 ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི། - 0.2 

26 ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན། - 0.4 

27 
ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ཐོག་ལུ་་ མཁས་
མཆོག་གི་སོང་བརྡར་ ཤེས་ཡོན་ བརྟག་
ཞིབ་ སྔོན་འགོག་ དང་ སློབ་སོང་ཚུ། 

- 7.3 

28 ལུང་ཕྱོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་ དོ་ཡ་ཚུ་དང་ 
གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་ རྒྱ་སྐྱེད། - 1 

 བསམོས། 93.593 39.416 
    

    



184 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚགོས། 

  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། རྒྱུན་སྐྱངོ་། གསར་སྒྲུབ། 

1 དངུལ་ཕགོ་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་སྦྲགས་པའི་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་ཚུ། 28.992 - 

 བསམོས། 28.992 - 

  
  

 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།   

  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། 

1 དངུལ་ཕགོ་དང་ ཁེ་ཕན་ཚུ་སྦྲགས་པའི་ ་
རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་ཚུ། 170.573 - 

2 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དང་འཛིན་གྱི་ ལོ་
བསར་རྩིས་ཞིབ། - 0.2 

3 རྩིས་ཞིབ་སྐུལ་ཁྱབ་ ལས་རིམ། - 0.6 

4 རྩིས་ཞིབ་ལས་དོན་ ཕྱིར་སོད་ནི། - 3 

5 ལག་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན། - 0.24 

6 ཡིག་ཚང་་ བཟོ་བསྐྲུན་ འཕོ་མཐུད། - 19.821 

7 ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ ཡོངས་འབྲེལ་
རིམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས། - 2.8 



185 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

8 ལག་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ ལས་དནོ། - 0.5 

10 ཕོ་ཊི་གཊ་ ཆོག་ཐམ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི། - 0.4 

11 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ 
ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་འཕར་གཏང་ནི་ལུ་ ཨཱོས་
ཊི་ལེན་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར། 

- 2 

 བསམོས། 170.57༣ ༢༩.༥༦༡ 

  
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 

  

  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། རྒྱུན་སྐྱོང་། གསར་སྒྲུབ། 

1 དངུལ་ཕགོ་དང་ ཁེ་ཕན་ཚུ་སྦྲགས་པའི་་ 
རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་ཚུ། 60.113 - 

2 མི་སོབས་ཞལ་འཛོམས། - 26.2 

3 འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། - 14.275 

4 འཕྲིན་མཐུང་གོ་སྐབས་ཀྱི་གླ་ཡོན་དང་ 
གློག་རིགས་རིམ་ལུག་གི་ཆོག་ཐམ་ཚ། - 0.53 

5 དབུ་ཁྲིད་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་
སོན་གླ་ཁར་ལེན་ནི། - 10 

6 གཞི་རྟེན་འགོ་ཁྲིད་ལས་རིམ། - 0.3 

7 ཞི་གཡོག་ རྟགས་མ། - 4.5 
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8 བཀོད་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས། - 0.5 

9 འབྲུག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ཞབས་ཏོག་སོང་
བརྡར། - 6 

10 ཞི་གཡོག་བསྒྱུར་བ། - 10 

11 ཞི་གཡོགཔ་སོང་བརྡར་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་
ལུགས། - 6 

12 ཞི་གཡོགཔ་ཁྱད་རིག་ལནམ་བཟོ་ཐབས། - 200 

13 ནི་རི་དབང་ཕྱུག་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ། - 13.603 

14 ཇི་ཨི་ཨེཕ་ ཨེལ་ཌི་སི་ཨེཕ་ སློབ་གཉེར་
གྲོགས་མ། - 1.888 

15 
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ServE ཐོག་དང་ མི་
ངོམ་ ༢༥ ལུ་བམས་སྙིང་གི་སོང་བརྡར་
དང་ སྤྱིར་བཏང་ཞབས་ཏོག་ མཁོ་སོད། 

- 2.8 

 བསམོས། 60.113 296.༥༩༦ 

 

ཟུར་སྦྲགས་ ༥ པ། རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ དཔལ་འབརོ་འབྲེལ་བའི་ ཟད་འགྲོའི་དབྱེ་བ། 
    དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ།  
ཨང་། དབ་ེབ།  འཆར་དངུལ་དཔྱ་བགོ 

རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། 
1.00 དངུལ་ཕགོ་དང་འཐུས་ཚུ། 17,127.316 
2.00 རང་གསོ་འི་གླ་ཆ་གཞན། 1,072.352 
3.00 སྨན་བཅོས་ཁེ་ཕན། 86.300 
4.00 དམིགས་བས་གྱི་འཐུས། 72.374 
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5.00 ཕོགས། 1,423.704 
7.00 རྒྱུན་སྐྱོང་་གནང་སྦྱིན(ལོ་བསར) 5,698.314 
11.00 འགྲོ་འགྲུལ(ནང་འཁོད་དང་ཕྱི་ཁར) 688.600 
12.00 ཉེར་སྤྱོད། 30.597 
13.00 རྒྱུ་དངོས་གླར་སོྤྱད། 4.300 
14.00 རྒྱུ་དངོས་བཀྲམ་སྤེལ། 27.500 
15.00 རྒྱུ་དངོས་ ཉམས་བཅོས། 29.001 
17.00 ལག་ལེན་ཟག་འགྲོ། 13.229 
18.00 མགྲོན་སྐྱོང་དང་ སོ་སོན། 18.500 
21.00 རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན།(ངོ་རྐྱང་/ ཁེ་མིན་ལས་ཚོགས་ཚུ།  668.002 
22.00 རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། མི་མང་་ལྷན་ཐབས། 1,829.051 
24.00 ཞལ་འདེབས། 1,736.222 
26.00 སྤྱིར་བཏང་བསགས་བཞག། 2,232.987 
31.00 སྐྱེན་ཀྱི་སོད་ཆ། 3,582.593 

  རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་བསམོས། 36,340.942 
  གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ།   
41.01 སྒུལ་མེད་རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་ ་ས། 4.400 
42.01 གསར་སྒྲུབ་གནང་སྦྱིན། 5,332.630 
43.01 རང་བཞིན་རྐྱེ་ངན། : གདོང་ལེན 525.617 
45.01 སོང་བརྡར་- མི་སོབས་གོང་འཕེལ། 544.351 
45.02 སོང་བརྡར་-གཞན། 2,094.170 
51.01 སྒྲིག་བཀོད་ཟད་འགྲོ-སྒྲིང་ཁྱིམ། 7,188.251 
51.02 སྒྲིག་བཀོད་ཟད་འགྲོ- འཁོར་ལམ། 6,721.848 
51.03 སྒྲིག་བཀོད་ཟད་འགྲོ-ཟམ། 460.879 
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51.04 སྒྲིག་བཀོད་ཟད་འགྲོ- ཞིང་ཆུའི་ཡུར་བ། 387.969 
51.05 སྒྲིག་བཀོད་ཟད་འགྲོ་-་བཙོག་ཡུར་རིམ་ལུགས། 8.217 
ཨང་། དབྱེ་བ།  དབ་བག།ོ  
51.06 སྒྲིག་བཀོད་ཟད་འགྲོ-འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ གཙང་སྦྲ། 1,757.510 
51.07 སྒྲིག་བཀོད་ཟད་འགྲོ་-སྔོ་ཤིང་བཙུགས་སྐྱོང་། 189.902 
51.08 སྒྲིག་བཀོད་ཟད་འགྲོ་= གཞན། 1,018.324 
52.01 འཕྲུལ་ཆས་དང་ལག་ཆས-འཁོར་ལམ། 20.770 
52.02 འཕྲུལ་ཆས་དང་ལག་ཆས་- གློག་མེ་བཟོ་བཏོན། 897.845 
52.03 འཕྲུས་ཆས་དང་ལག་ཆས་-་གློག་མེ་རྒྱུན་འབྲེལ་དང་བཀྲམ་སྤེལ། 1.007 
52.04 འཕྲུལ་ཆས་དང་ ལག་ཆས- བརྒྱུན་འཕྲིན། 189.022 
52.05 འཕྲུལ་ཆས་དང་ལག་ཆས- སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས། 88.466 
52.06 འཕྲུལ་ཆས་དང་ལག་ཆས. – སྒོ་ནརོ། 91.119 
52.07 འཕྲུལ་ཆས་དང་ལག་ཆས - སྨན་ཁང་/བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་ལག་ཆས། 949.728 
52.08 འཕྲུལ་ཆས་དང་ ལག་ཆས. - སྤྱིར་བཏང་ལཱ་ཆས་ཚུ། 753.073 
53.01 སྣུམ་འཁོར་ཉོ་སྒྲུབ། 175.609 
54.01 ནང་ཆས། 35.081 
54.02 ཡིག་ཚང་ལཱ་ཆས། 95.618 
54.03 གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཊར་དང་ ཡན་ལག་ཅ་ཆས། 248.213 
55.01 ཁྱབ་ལཱ་ཞབས་ཏོག། 1,742.545 
56.01 སྤྱིར་བཏང་དཔྱ་བགོ། 5,820.000 
57.01 རིམ་ལུགས་གོང་འཕེལ། 342.323 
61.01 གསར་སྒྲུབ་གནང་སྦྱིན - ངོ་རྐྱང་/ ཁེ་མིན་ལས་ཚོགས།. 418.449 
61.02 གསར་སྒྲུབ་གནང་སྦྱིན – སྲུང་སྐྱོབ 5.162 
62.02 གསར་སྒྲུབ་གནང་སྦྱིན - དངུལ་འབྲེལ་མིན་པའི་ལས་ཁང་ཚུ། 80.186 
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63.01 བགོ་བཤའ་མཁོ་སྒྲུབ། 278.661 
  གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་བསམོས། 38,466.945 
65.02 སྐྱིན་འགྲུལ་-ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ། 1,278.900 
  སྐྱིན་འགྲུལ་ཟད་འགྲོ་བསམོས། 1,278.900 
  སྐྱིན་ཚབ་ཟད་འགྲོ།   
70.02 བུ་་ལོན་ངོ་བོ་སྐྱིན་ཚབ - ཕྱིའི། 5,740.524 
  སྐྱིན་ཚབ་ཟད་འགྲོ་བསམོས། 5,740.524 
  འཆར་དངུ་དཔྱ་བགོ་ཡངོས་བསམོས། 81,827.311 
 

ཟུར་སྦྲགས་ ༦ ། རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༡-༢༢ ཀྱི་ལས་སྡེ་ས་ོསའི་འགོ་གི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དནོ་
གཙ་ོབ་ོཚུ། 
 

༡ གས་ོབའི་ལས་སྡེའི་འགོ་གི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་སྣ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 
  

  
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ལས་དགོ་གྱི་མིང་། དངུལ་བསམོས། འབངཁུང
ས 

  ས་གནས་གཞུང་།     
1 སྤ་རོ་ སྤང་སྦི་ས་ ལུ་གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ གནས་

རིམ་ ༡ པ་ བཟོ་བསྐྲུན། 
0.586 རྒྱ་

གཞུང་། 
2 དར་དཀར་ན་ ཀརྨ་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་

ལྟེ་བ་ སྦྲགས་པའི་ལས་བྱེདཔ་མཞི་གི་སོད་ཁྱིམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 
4.400 རྒྱ་

གཞུང་། 
༣ ཀུར་སོད་གདུང་དཀར་རྒེད་འོག་གི་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ སོྤ་

སོར། 
3.901 རྒྱ་

གཞུང་། 

༤ ལ་གཡག་གི་ པི་ཨེཕ་སི་ བཟོ་བསྐྲུན། 65.180 པི་ཇི། 
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ཨང་། གས་ོབའི་ལྷན་ཁག། དངུལ་མསོམས། 
འབྱུང་
ཁུངས། 

1 མི་མང་ལུ་ ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ སྨན་ཁབ་ མཁོ་སྒྲུབ། 432.570 
ཐད་ཀར་
མ་དངུལ། 

2 ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་བཙུན་རྗེས་བཙུན་པདྨ་ སྐྱེས་མ་དང་་ཨ་ལོའི་ 
སྨན་ཁང་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༡༥༠ བཟོ་བསྐྲུན། 

340.000 རྒྱ་
གཞུང་། 

3 གསོ་བའི་ མཁོ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ། 266.000 འབྲུག་
གཞུང་། 

4 མོང་སྒར་ལུ་སྐྱེས་མ་དང་ཨ་ལོའི་་སྨན་ཁང་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༦༥་
བཟོ་བསྐྲུན། 

232.890 རྒྱ་
གཞུང་། 

5 ཕོ་བའི་ཀེན་སར་ལས་རིམ་མངལ་སྒོའི་་ཀེན་སར་ལས་རིམ་
དང་ ཨོམ་གྱི་ཀེན་སར་ལས་རིམ།( གལ་གནད) 

238.240 པི་ཇི། 
 
 

6 པདྨ་ལྟེ་བ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༦༠ བཟོ་བསྐྲུན། 160.631 འབྲུག་
གཞུང་། 

7 ནད་རྟགས་ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ། 73.000 འབྲུག་
གཞུང་། 

8 འཕལ་གྱི་ ཨོན་སི་ཨའེ་ཌི་ དོན་་ལུ་ ལག་གཡོག། 62.216 འབྲུག་
གཞུང་། 

9 མུ་ཏིག་ཐང་དང་ སེམས་རོྟགས་ཁ་ལུ་ ་ས་ཁོངས་ ཐོག་སྐར་
འཕྲུལ་ཆས ༣ བཟོ་བསྐྲུན། 

43.730 ཐད་ཀར་
མ་དངུལ། 

10 དུས་རིང་སོང་བརྡར། འཕོ་མཐུད། 36.000 འབྲུག་
གཞུང་། 

11 གོ་རིམ་༡ པའི་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ C4CD Plus P2P 
ལས་དོན་གཞི་བཙུགས། 

35.000 ཡུ་ཨེས་
ཨེ། 
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12 གསོ་བའི་མཁོ་ཆས་ཐབས་ལམ་ལུ་ གསོ་བའི་མཁོ་ཆས་འཐེབ་
མཁོ་སྒྲུབ། 

35.000 འབྲུག་
གཞུང་། 

13 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་དང་པདྨ་དགའ་ཚལ་ལུ་ གསོ་བཞི་
གིཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ དོན་ལུ་ ཆུ་བསགས་མཛོད་བཟོ་བསྐྲུན། 

33.000 ཐད་ཀར་
མ་དངུལ། 

14 མོང་སྒར་ ཨའི་དང་ཨ་ལུའི་སྨན་ཁང་ བསྐྱར་གསོ། 22.500 ཨེས་ཌི་
ཨེཕ། 

15 དེབ་སྲིད་ལུ་ འཕྲུལ་སྐར་སྨན་ཁང་ ༡ པ་བཟོ་བསྐྲུན། 19.770 ཐད་ཀར་
མ་དངུལ། 

16 ་ལྷུན་རྩེ་ལུ་ ཆུའི་གཙང་སྦྲག་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ 
གོང་འཕེལ། 

19.645 ཨའེ་ཌི་
ཨེ། 

17 དུལ་རིང་སོང་བརྡར་(་གསརཔ) 16.000 འབྲུག་
གཞུང་། 

18 ནད་བཀག་སྨན་དང་ ཁབ་མཁོ་སྒྲུབ། 14.080 ཡུ་ཨེས་
ཨེ། 

19 གསོ་བའི་མཁོ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ། 13.849 ཐད་ཀར་
མ་དངུལ། 

20 གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་ལུ་ སོང་བརྡར་དང་ ཉམས་བཅོས། 12.300 ཡུ་ནི་
སེཕ། 

21 ཀྲོང་གསར་དང་ གཞལམ་སྒང་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་བསགས་
མཛོད་བཟོ་བསྐྲུན། 

12.250 ཨེ་ཌི་བི། 

22 བརྟག་དཔྱད་ ཅ་ཆས་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་དང་མཁོ་སྒྲུབ། 11.250 ཨེས་ཌི་
ཨེཕ། 

23 ནད་བཀག་སྨན་བཙུགས་ལས་དོན་ཐགོ་ གསོ་བའི་ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་ སོང་བརྡར་དང་ ཨི་བ་མ་ འགོ་་འདྲེན། 

8.990 ཡུ་ནི་
སེཕ། 

24 རླུང་བཙིར་འཕྲུལ་སྦྲགས་པའི་ རླུང་སྒོ་མཁོ་སྒྲུབ། 8.065 ཨེས་ཌི་
ཨེཕ། 
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25 གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ གོང་རིམ་ ༣ པའི་དོན་ལུ་ འཐུང་ཆུ་ 
གཙང་སྦྲག་ལན་བའི་ ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས། 

8.030 ཡུ་ནི་
སེཕ། 

ཨང་ ལས་དནོ་མིང་། དངུལ་བསམོས། མདངུལ་
འབྱུང་
ཁུངས། 

26 རྒྱལ་ཡོངས་ ཨེ་ཨེམ་ཨར་དང་ ཨེ་ཨེམ་ཡུ་ མཁས་
འཛོམས་འགོ་འདྲེན། 

7.890 ཨེ་ཌི་བི། 

27 ནད་ཡམས་སྤེལ་མི་ གནས་སངས་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ དཔེ་
ཚད་བསྡུ་ནི། 

7.500 ཨེས་ཌི་
ཨེཕ། 

   འཇིགས་མེད་རྡ་ོརྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡངོས་གཙ་ོབསྟེན་སྨན་
ཁང་། 

    

6 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡངོས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་
ཁང་དོན་ལུ་ དོ་ཧིང་ནདཔ་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ མཁོ་ཆས་
མཁོ་སྒྲུབ། 

84.500 འབྲུག་
གཞུང་། 

10 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡངོས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་
ཁང་དོནལུ་ དུས་རྒྱུན་སྨན་ཁང་མཁོ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ།  

44.000 འབྲུག་
གཞུང་། 

13 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡངོས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་
ཁང་་གི་དོནལུ་ མཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ། 

35.000 འབྲུག་
གཞུང་། 

 
༢ 

  
ཤེས་རིག་ལས་སྡེ་གི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 

 
 
    
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་་
བསམོས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

  ས་གནས་གཞུང་།     
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1 དཔག་བསམ་ཁ་ སླབོ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ སློབ་གྲྭའི་ཉལ་ཁང་་ནང་  
ཉལ་ཁྲི་ ༡༢༠  དང་ ཁང་ཚན་ ༤ འབད་མི་་ ལས་གཡོག་པའི་
་སོད་ཁྱིམ་ ༢ བཟོ་བསྐྲུན།  

27.133 རྒྱ་གཞུང་། 

2 ཧཱ་རང་རྩི་ སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༦ འབད་མི་སློབ་ཁང་
དང་ ཉལ་ཁྲི་ ༦༤ འབད་མི་ ཉལ་ཁང་ ཁང་ཚན་ ༢ ་དབུ་
འཛིན་གྱི་ སོད་ཁྱིམ་དང་ ཁང་ཚན་ ༤ འབད་མི་ ལས་གཡོག་
པའི་ སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ། 

13.500 རྒྱ་གཞུང་། 

3 སྤ་རོ་ ཝང་ཁ་འབྲིང་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ནང་ ཁང་ཚན་༤ འབད་མི་ 
ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་ དང་ ཁང་ཚན་ ༡༢ འབད་མི་སླབོ་
ཁང་་བཟོ་བསྐྲུན། 

18.394 རྒྱ་གཞུང་། 

4 བསམ་རྩེ་ སྤང་སྦི་་རི་ སླབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ གཅིག་་འབྲེལ་སྒྲིང་
ཁྱིམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 

3.000 རྒྱ་གཞུང་། 

5 བསམ་རྩེ་ རྡོ་རོ་ཁ་་ སོླབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༢༠༠ འབད་མི་ 
ཉལ་ཁང་ ༢ ། ཁང་ཚན་༢ འབད་མི་སློབ་ཁང་ ཁང་ཚན་ ༤་
འབད་མི ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་༢ །སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ སློབ་
སོན་ས་སྒོ་ནང་ ཆབ་གསང་ ༢་བཅས་བཟོ་བསྐྲུན།  

30.663 རྒྱ་གཞུང་། 

6 བསམ་རྩེ་ནོར་བུ་སྒང་ སླབོ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༢༠༠ འབད་མི་ 
ཉལ་ཁང་ ༢ དང་ ཁང་ཚན་ ༦་འབད་མི་སློབ་ཁང་། བཟའ་ཁང་ 
ཁང་ཚན་ ༦ འབད་མི་ ལས་གཡགོ་པའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ སློབ་སོན་
ས་སྒོ་ནང་ ་ཆབ་གསང་ ༢ བཟོ་བསྐྲུན། 

2.713 རྒྱ་གཞུང་། 

7 བསམ་རྩེ་ བསན་དའབྲུག་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་ ༢༠༠ འབད་མི་ ཉལ་ཁང་
་ ༢ ཁང་ཚན་ ༦་འབད་མི་ སླབོ་ཁང་ དང་ སློབ་སོན་ས་སྒོ་ནང་ 
ཆབ་གསང་ ༢ བཟོ་བསྐྲུན། 

21.500 རྒྱ་གཞུང་། 

8 བསམ་རྩེ་ དཔལ་འབརོ་གླིང་ལུ་ སླབོ་གྲྭ་གོང་མ་ནང་ བཟའ་ཁང་ 
བཟོ་བསྐྲུན། 

2.444 རྒྱ་གཞུང་། 
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9 བསམ་རྩེ་དཔལ་འབོར་གླིང་ སློབ་གྲྭ་གོང་མ་ནང་ བུཚུ་གི་ ཉལ་
ཁང་་སྦྲགས་པའི་ གཉེརཔ་གི་སདོ་ཁྱིམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 

8.277 རྒྱ་གཞུང་། 

10 བསམ་རྩེ་དཔལ་འབོར་གླིང་ སློབ་གྲྭ་གོང་མ་ནང་ བུམོ་གི་ཉལ་ཁང་་
སྦྲགས་པའི་ གཉེཔརཔ་གི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན། 

13.026 རྒྱ་གཞུང་། 

11 རྩི་རང་སོད་སློབ་གྲྭ་ལྟེབ་ནང་ ཁང་ཚན་་ ༡༢ འབད་མི་ སློབ་ཁང་ 
དང་ ཉལ་ཁྲི་ ༡༨༠ འབད་མའི་ཉལ་ སཁང་ཚན་ ༦་འབད་མི་ 
ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་ ཐབས་ཚང་སྦྲགས་པའི་ གཉེར་ཚང་ 
སློབ་སོན་ས་སྒོ་ནང་་ཆབ་གསང་ ༢ བཟོ་བསྐྲུན། 

3.907 རྒྱ་གཞུང་། 

12 རྩི་རང་ གྲམ་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཉལ་ཁྲི ༡༢༠ འབད་མི་ཉལ་
ཁང་་ ཁང་ཚན་་ ༦་འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་ སོད་ཁྱིམ་ ལོ་
བཟའ་ཁང་ སློབ་སནོ་ས་སྒོ་ནང་་ཆབ་གསང་ ༢ ་ དྲྭ་རིལ་རྩེདམོ་
གི་རྩེད་ར་ རྐང་རྩེ་གི་ཐང་ བཟོ་བསྐྲུན། 

17.610 རྒྱ་གཞུང་། 

13 སྤུ་ན་ཁ་ བཀྲིས་ལྡིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༦་འབབད་མི་ 
སློབ་ཁང་ ༢ ཉལ་ཁྲི་ ༡༢༠ འབད་མི་ཉལ་ ཁང་ ལོ་བཟའ་ཁང་ 
དང་ དྲྭ་རིལ་རྩེདམོ་ རྩེད་ད་ བཟོ་བསྐྲུན། 

17.480 རྒྱ་གཞུང་། 

14 སྤུ་ན་ཁ་ དཀར་སྦིས་ས་ སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༦་འབད་མི་ 
ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༢༠ འབད་མི་ཉལ་ཁང་ 
༢་བཟོ་བསྐྲུན། 

13.890 རྒྱ་གཞུང་། 

15 གསར་སྤང་ ནོར་བུ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༦ འབད་མི 
སློབ་ཁང་ ཁང་ཚན་ ༦་འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་ ལོ་
བཟའ་ཁང་ སློབ་སནོ་ས་སྒོ་ནང་ཆབ་གསང་ བཟོ་བསྐྲུན། 

5.472 རྒྱ་གཞུང་། 

16 གསར་སྤང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཁང་ཚན་་ ༦་འབད་མི་སློབ་ཁང་ 
ཁང་ཚན་ ༦་འབད་མི་ ལས་གཡགོ་པའི་གི་སོད་ཁྱིམ་ དང་ སློབ་
རིག་ཆབ་གསང་ བཟོ་བསྐྲུན། 

11.883 རྒྱ་གཞུང་། 

17 ཀྲོང་གསར་ སག་རྩེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༢༠༠ འབད་མི་
ཉལ་ཁང་་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ། 

12.006 རྒྱ་གཞུང་། 
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18 ལྷུན་རྩེ་སང་མ་ཆུ་ སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༡༢༠ འབད་མི་་
ཉལ་ཁང་ དང་་སློབསོན་སྒོ་ནང་གི་ཆབ་གསང་ ༢ བཟོ་བསྐྲུན། 

13.750 རྒྱ་གཞུང་། 

19 ལྷུན་རྩེ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་ནང་ བུམོ་གི་ ཉལ་ཁང་་ བཟོ་བསྐྲུན། 2.273 རྒྱ་གཞུང་། 
20 མོང་སྒར་ ནང་སྒོར་སའབྲིང་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༡༢༠ 

འབད་མི་ བུམོ་གི་ ཉལ་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན། 
2.990 རྒྱ་གཞུང་། 

21 མོང་སྒར་ ནང་སྒོར་འབྲིང་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ནང་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁང་སྡེ་
དང་ ཁང་ཚན་ ༨་འབད་མི་ སླབོ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 

3.730 རྒྱ་གཞུང་། 

22 མོང་སྒར་ དགྲ་མེན་རྩེ་་སོླབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༦ འབད་མི་ 
སློབ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ། 

2.148 རྒྱ་གཞུང་། 

23 པད་མ་དགའ་ཚལ་ ནང་སྒོར་སླབོ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ཁང་ཚན་ ༦འབད་
མི་ སློབ་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་ ༦༤ འབད་མི ཉལ་ཁང་དང་ སློབ་
སོན་ས་སྒོ་ནང་ ཆབ་གསང་ ༢ བཟོ་བསྐྲུན། 

15.000 རྒྱ་གཞུང་། 

24 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ ཨོ་རོང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ 
༦༩འབད་མི་ ཉལ་ཁང་གྱི་སྡེ་ཁང་་༢ བཟོ་བསྐྲུན།  

13.676 རྒྱ་གཞུང་། 

25 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ མིན་ཇི་འངོ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཁང་ཚན་ 
༨་འབད་མི་ སླབོ་ཁང་ ༢་དང་ ཉལ་ཁྲི་༩༦ འབད་མི་ཉལ་ཁང་་ 
ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་ སླབོ་སོན་ས་སྒོ་ནང་བ་གསང་ བཟོ་
བསྐྲུན། 

27.363 རྒྱ་གཞུང་། 

26 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ སྒོམ་དར་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཁང་ཚན་ 
༨་འབད་མི་ སླབོ་ཁང་ ཉལ་ཁྲི་༡༢༠་འབད་མི་ ཉལ་ཁང་ ༢ དང 
སློབསོན་ས་སྒོ་ནང་་གི་ཆབ་གསང་༢ བཟོ་བསྐྲུན། 

18.509 རྒྱ་གཞུང་། 

27 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ མར་ཚ་ལ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཁང་ཚན་ 
༦་འབད་མི་ སློབ་ཁང་  དཔེ་མཛདོ་ཁང་ ཉལ་ཁྲི་༩༦ འབད་མི་ 
ཉལ་ཁང་་༢ ་ དབུ་འཛིན་གྱི སོད་ཁྱིམ་ སློབ་རིག་ཆབ་གསང་ ༢་
བཟོ་བསྐྲུན། 

16.859 རྒྱ་གཞུང་། 
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28 བཀྲིས་སྒང་ བི་དུང་སླབོ་གྲྭ་འོག་མ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༩༦ འབད་མི་ 
བུམོ་གི་ ཉལ་ཁང་་བཟོ་བསྐྲུན། 

8.929 པི་ཇི། 

29 བཀྲིས་སྒང་ རང་བྱུང་ལུ་ སྡུ་ཕན་༦་འབད་མི་་སློབ་ཁང་དང་ ལོ་
བཟའ་ཁང་ དང་ སླབོ་རིག་ཆབ་གསང་ ༢ བཟོ་བསྐྲུན། 

12.000 རྒྱ་གཞུང་། 

30 ཐིམ་ཕུག་ དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་ འབྲིང་རིམ་སླབོ་གྲྭ་དང་ སྐུ་
ཞུགས་ཅན་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༤་འབད་མི་ སླབོ་
དཔོན་གྱི་སདོ་ཁྱིམ བཟོ་བསྐྲུན། 

2.558 རྒྱ་གཞུང་། 

31 དགའ་ས་ ལ་གཡག་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༣་འབད་མི་ 
སློབ་ཁང་ ཉལ་ཁྲི་ ༦༤ འབད་མི་ཉལ་ཁང་་ དབུ་འཛིན་སོད་ཁྱིམ་ 
བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཁང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ ཁང་ཚན་ ༤ འབ་དམི 
ལས་གཡོག་པའི་གི་སོད་ཁྱིམ་ སླབོརིག་ཆབ་གསང་དང་ དྲྭ་རིལ་
རྩེདམོ་གི་ རྩེད་ར་ བཟོ་བསྐྲུན། 

16.944 རྒྱ་གཞུང་། 

32 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ བེ་གླིང་་སོླབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༦ འབད་
མི་ སློབ་ཁང་ ཁང་ཚན་ ༤ འབད་མི་ལས་གཡོག་པའི་གི་སོད་
ཁྱིམ་ ཉལ་ཁྲི་༩༦ འབད་མི་ཉལ་ཁང་་ སློབ་རིག་གི་ཆབ་གསང་ 
ལས་གཡགོཔ་གི་ཆབ་གསང་ ཆུ་བཀྲམསྤེལ་དང་ བཟོ་བསྐྲུན། 

2.323 རྒྱ་གཞུང་། 

33 ཐིམ་ཁྲོམ་ དང་རི་ན་ གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༡༢ 
འབད་མི་ སླབོ་ཁང་ ༢ བཟོ་བསྐྲུན། 

4.000 རྒྱ་གཞུང་། 

34 ཐིམ་ཁྲོམ་ དབངས་ཅན་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ནང་ སློབ་ཁང་དང་ བདག་
སྐྱོང་ལས་ཚན་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན། 

5.000 རྒྱ་གཞུང་། 

  ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།     
1 དེང་སང་གི་ ཨ་ལུའི་ གཅོས་སྐྱོང་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས། 6 ཡུ་ནི་སེཕ། 
2 སྤ་རོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་གཞི་རིམ་ གཙུག་ལག་མཐོ་

རིམ་ཤེས་ཡོན། 
6.1 འབྲུག་གཞུང་། 

3 བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྲྙ་ནང་ ཨིང་ལིཤ་དང་་  ས་ཆ་
རིགས་པའི གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན། 

6.345 འབྲུག་གཞུང་། 



197 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

4 མོང་སྒར་གསེར་ཞོང་སོབ་གྲྭ་འོག་མ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༦༤་འབད་མི་ 
ཉལ་ཁང་་༢དང་་ ཁང་ཚན་ ༤འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་གི་སདོ་
ཁྱིམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 

6.356 རྒྱ་གཞུང་། 

5 དབང་གསལ་སླབོ་གྲྭ་ནང་ མོ་བཏབ་དོན་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་སོང་བརྡར་
སྤེལ་ཁང་ བརྟག་དཔྱད་ བཟོ་བསྐྲུན། 

6.81 ཨེ་ཌི་པི། 

6 བསམ་རྩེ་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་ལུ་ ཁང་ཚན་ ༨་འབད་མི་ སླབོ་
ཁང་དང་ ཁང་ཚན་༤་འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་གི་སོད་ཁྱིམ་ 
དང་ ཤེསཡོན་ལས་ཚན་གྱི་ ཆབ་གསང་ ༣ བཟོ་བསྐྲུན་ དང་ཆུ་
བཀྲམ་སྤེལ། 

7.284 རྒྱ་གཞུང་། 

7 བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཚན་རིག་དང་རྩིས་ཀྱི་ 
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན། 

7.285 འབྲུག་གཞུང་། 

8 སྤ་རོ་ཤེས་་རིག་མཐོ་རིམསློབ་གྲྭ་ནང་ གཞི་རིམ་ གཙུག་ལག་མཐོ་
རིམ་ཤེས་ཡོན། 

7.561 འབྲུག་གཞུང་། 

9 མོ་བཏབ་སོླ་གྲྭ ༡༣ ནང་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་སོང་བརྡར་ བརྟག་དཔྱད་
ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་དུས་མཐུད། 

9 ཨེ་ཌི་པི། 

10  གློག་རིག་ལས་རོགསཔ་གི་ སོར་བརྡར་དང་ གཙུག་སྡེའི་ཤོང་
ཚད། 

10 རྒྱ་གཞུང་། 

11 དར་དཀར་ན་ ཕི་ཀོ་མ་ གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ ༩༦ 
འབད་མི་ཉལ་ཁང་་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཐབ་ཚང་དང་ ཤེས་ཡོན་ལས་
ཚད་གྱི་ཆབ་གསང་ཉམས་བཅོས་དང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ། 

10.001 རྒྱ་གཞུང་། 

12 ཆུ་ཁ་ སིན་ཅུ་ལ་ གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༦་འབད་མི་ 
སློབ་ཁང་ ཁང་ཚན་༤་འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་སྡེད་ཁྱིམ་ དང་ 
ཤེས་ཡོན་ལས་ཚན་གྱི་ཆབ་གསང་ ༢ བཟོ་བསྐྲུན་དང ཆུ་བཀྲམ་
སྤེལ། 

10.858 རྒྱ་གཞུང་། 

13 སྣ་མང་ཤེས་ཡོན་དོན་ལུ་ སླབོ་ཕྲུག་སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་འགུལ། 11.107 རྒྱ་གཞུང་། 
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14 གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་པའི་སླབོ་གྲྭ་ ༦་ནང་ ཐབ་ཚང་དང་ གཉེར་ཚང་ 
ཉམས་བཅོས་འབད་ནི། 

11.2 ཌལུ་ཨེཕ་པི། 

15 ཊི་བིཌ་ ཆག་སོྣད་འབད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཁོ་ཆས་མཁོ་
སྒྲུབ། 

11.69 ཨེ་ཌི་པི། 

16 དར་དཀར་ན་ སྤང་ན་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༩༦་འབད་མི་
ཉལ་ཁང་་༢་དང་ གཉེར་ཚང་སྦྲགས་པའི་ཐབ་ཚང་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ 
སློབ་ཁང་ ཉམས་བཅོས། 

12.783 རྒྱ་གཞུང་། 

17 ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ནང་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ 
སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ། 

12.998 འབྲུག་གཞུང་། 

18 ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ལ་རོྟག། 13 རྒྱ་གཞུང་། 
19 ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ཁང་ཚན་ ལག་ལེན་ ཨེ་ཌི་པི་ རིམ་པ་པར་

འཕར། 
14.2 ཨེ་ཌི་པི། 

20 འབྲུག་ཟམ་གྱི་ལས་འགུལ། 14.99 ཡུ་ནི་སེཕ། 
21 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ ལཝ་རི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཁང་ཚན་ 

༦་འབད་མི་ སློབ་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༦༤་འབད་མི་ཉལ་ཁང་་ ༢ 
དང་ ཁང་ཚན་ ༤་འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་སདོ་ཁྱིམ་ བཟོ་
བསྐྲུན། 

15 རྒྱ་གཞུང་། 

22 འབྲུག་གི་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཐགོ་ ་སློབ་དཔོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་
གོང་འཕེལ། 

15 འབྲུག་གཞུང་། 

23 རྩིས་ཀྱི་ར་གཞུང་ལེགས་བཅོས་ཐོག་ རྩིས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ 
སོང་བརྡར། 

15 འབྲུག་གཞུང་། 

24 སློབ་སོན་དང་ སླབོ་སོང་གཅིག་མཐུན་བཟོ་ནི།་  15 འབྲུག་གཞུང་། 
25 གསར་སྤང་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ 

༦༤འབད་མི་ ཉལ་ཁང་་ ༢་དང་ ཁང་ཚན་ ༤་འབད་མི་ལས་
གཡོག་པའི་སདོ་ཁྱིམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 

18.827 རྒྱ་གཞུང་། 
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26 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་པད་མ་ཐང་ སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ 
༦༤་འབད་མི་ཉལ་ཁང་་༢དང་ སྤྱི་དནོ་ཁང་ དང་ གཉེར་ཚང་
སྦྲགས་པའི་ཐབ་ཚང་ བཟོ་བསྐྲུན། 

20.234 རྒྱ་གཞུང་། 

27 ཀུནས་བསན་རྩི་མ་དངུལ་འོག་ལུ་  ལམ་སློལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་དོན་ལུ་ 
སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ། 

20.728 འབྲུག་གཞུང་། 

28 དགའ་ས་ ལུང་ནག་ན་ གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༨་
འབད་མི་སློབ་་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་ ༣༢་འབད་མི་ཉལ་ཁང་་ ༢ དང་ 
ཤེས་ཡོན་ལས་ཚན་གྱི་ཆབ་གསང་སྦྲགས་པའི་ གཉེར་ཚང་ དབུ་
འཛིན་སདོ་ཁྱིམ་དང་ ཁང་ཚན་༣་འབད་མི་ལས་གཡགོ་པའི་ སོད་
ཁྱིམ་ སྡེ་ཕན ༢ འབད་མི་ སློབ་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན། 

22.548 རྒྱ་གཞུང་། 

29 སྒེར་གྱི་ ཐོ་བཙུགས་འོག་ལུ་ སྨན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་འགུལ་གྱི་ 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སླབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ། 

27.246 འབྲུག་གཞུང་། 

30 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ ཕ་འཕལ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༦་
འབད་མི་་སོླབ་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༣༢་འབད་མི་ཉལ་ཁང་་༢ དང་ 
ཁང་ཚན་ ༤འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་ སོད་ཁྱིམ་་བཟོ་བསྐྲུན། 

27.465 རྒྱ་གཞུང་། 

31 བཀྲིས་སྒང་སག་སྟེང་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༦་འབད་མི་
སློབ་གྲྭ་དང་ ཉལ་ཁྲི་༩༦་འབད་མི་ ཉལ་ཁང་་ ༢ དང་ཁང་ཚན་ 
༤་འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་ སདོ་ཁྱིམ་ དང་ ཐབ་ཚང་སྦྲགས་
པའི་གཉེར་ཚང་ དང་ ཤེས་ཡོན་ལས་ཚན་གྱི་ཆབ་གསང་ བཟོ་
བསྐྲུན་ དང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ། 

29.232 རྒྱ་གཞུང་། 

32 ལྷུན་རྩེ་ གདུང་དཀར་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ནང་ ཁང་ཚན་ ༨་འབད་
མི་ སློབ་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་ ༣༢ འབད་མི་ ཉལ་ཁང་་༢ དང་ 
ཁང་ཚན་ ༤་འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁང་དང་ ལོ་བཟའ་
ཁང་ དང་ཐབ་ཚང་སྦྲགས་པའི་གཉེར་ཚང་ དང་ཤེས་ཡོན་ལན་གྱི་
ཆབ་གསང་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ། 

37.211 རྒྱ་གཞུང་། 
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33 སློབ་གྲྭ་ནང་ གློག་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གཞི་བཙུགས་དང་ གློག་
རིག་འཐེབ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི། 

57 རྒྱ་གཞུང་། 

34 སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ གཞུང་གི་སླབོ་གཉེར་གྲོགས་རམ།(སློབ་རིམ་ 
༡༡ པ་དང ༡༢ པ) 

67.18 འབྲུག་གཞུང་། 

35 སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ། 70 རྒྱ་གཞུང་། 
36 རྒྱ་གཞུང་གི་མ་དངུལ་འོག་ལུ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ གསརཔ་

གཞི་བཙུགས་དང་ ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ། 
86.86 རྒྱ་གཞུང་། 

37 ཆུང་དུ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ བཟོ་བསྐྲུན། 100 འབྲུག་གཞུང་། 
38 གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་པའི་སླབོ་གྲྭ་ ༢༢ ནང་ གློག་རིག་མཁོ་ཆས་མཀྲམ་

སྤེལ་འབད་ནི་དང་ ཨེན་ཊར་ནེཊ་ གི་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི། 
100 འབྲུག་གཞུང་། 

39 ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་གྱི་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་
རམ་ གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ རྒྱ་གར་/ལག་ཐོག་ཡདོ་པའི་
སློབ་ཕྲུག་ཚུ། 

113.54
6 

འབྲུག་གཞུང་། 

40 ཆོས་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་མི་་སོླབ་དཔནོ་ཚུ གླ་ཁར་ལེན་ནི། 150 འབྲུག་གཞུང་། 

41 གློག་རིག་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི།  37.5 ཨེ་ཌི་ཨེ། 

42 
ར་གཞུང་གློག་རིག་ཐོག་བཟོ་ནི་དང་ གཞི་སྟེགས་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནི། 2.500 ཨེ་ཌི་ཨེ། 

43 

རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ དབུ་འཛིན་ དབུ་འཛིན་འོག་མ་ཚུ་
དང་ སློབ་དཔནོ་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དགས་གཏང་ནིའི་ལུ་ 
ཨང་གནས་ཅན་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཐགོ་ ར་གཞུང་བཟོ་ནི། 

7.000 ཨེཌི་ཨེ། 

    
  འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སླབོ་སྡེ།     

1 
རྒྱལ་པོ་ཞིང་བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་མཐ་ོརིམ་སོླབ་གྲྭ་ནང་ གཞི་རྟེན་
གོང་འཕེལ། 250.000 པི་ཇི། 

2 
བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ཁང་ཚན་ ༢་འབད་མི་ལས་
གཡོག་པའི་སདོ་ཁྱིམ་ བཟོ་བསྐྲུན།  19.000 

རྒྱ་གཞུང་ 
འཆར་གཞི་༡༢་། 
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3 
སྤ་རོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ རྩེད་རིགས་བརྟག་དཔྱད་
སྦྲགས་པའི་ བདེ་ཁམས་ལྟེ་བ་ བཟ་ོབསྐྲུན། 15.000 

རྒྱ་གཞུང་ 
འཆར་གཞི་༡༢་། 

4 
ལོག་པའི་ས་རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ གཞི་རྟེན་
གོང་འཕེལ། 30.000 

རྒྱ་གཞུང་ 
འཆར་གཞི་༡༢་། 

5 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ 
མཐུན་གྲོས་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 30.000 

རྒྱ་གཞུང་ 
འཆར་གཞི་༡༢་། 

6 
སག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློ་གྲྭ་ནང་ ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་ 
ཁང་ཚན་༤ འབད་མི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ ༤ བཟོ་བསྐྲུན། 12.514 

རྒྱ་གཞུང་ 
འཆར་གཞི་༡༢་། 

7 
ཤེས་རབ་རྩི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཆུ་དང་ བཙོག་ཆུ་ཐབས་ལམ་ 
བཟོ་བསྐྲུན། 30.000 

རྒྱ་གཞུང་ 
འཆར་གཞི་༡༢་། 

 

རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐནོ་སྐྱེད་ལས་སྡེ་གི་ གསར་སྒྲུབ་  
ལས་དནོ་གཙེ་བ་ོཚུ། 

  

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་བསམོས མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 
ས་གནས་གཞུང་།   

སྤུ་ན་ཁ་ ལྷུང་འཚོ་ལུ་ཞིང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ ཉམས་བཅོས། 4.250 ཇི་སི་ཨེཕ། 
སྤུ་ན་ཁ་སོད་སྦིས་ས་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ཉམས་བཅོས། 26.880 ཇི་སི་ཨེཕ། 
གསར་སྤང་ བསམ་གཏན་གླིང་ལུ་ ཇུཔ་རས་ ཞིང་ཆུའི་ལས་
འགུལ་ ཉམས་བཅོས། 4.380 ཇི་སི་ཨེཕ། 

གཞལམ་སྒང་ གསེར་ཞོང་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ བཟོ་བསྐྲུན། 6.526 རྒྱགཞུང་་། 
ལྷུན་རྩེ་ ཀ་པ་ཆུ་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ཉམས་བཅོས། 4.720 ཀར་ལིབ། 
ཤི་རི་མུ་ཧུང་ རྒེད་འོག་ནང་ བཝ་ཆུ་གི་ ཞིང་ཆུའི་ལས་འགུལ་
ཉམས་བཅོས། 1.500 ཀར་ལིབ། 

བསམ་རང་ལུ་ཞིང་ཆུའི་བརྒྱུད་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན། འཕོ་མཐུན། 0.970 རྒྱགཞུང་་། 
ས་ོནམ་ལྷན་ཁག།   
རོང་ཁག་ནང་ རཝ་འཕོ་མཐུད་ བཀྲམ་སྤེལ། 800.000 འབྲུག་གཞུང་། 
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སྔོ་ལྗངས་ཀྱི་ཁྱིམ་བཀྲམ་སྤེལ། 88.400 འབྲུག་གཞུང་། 
པེག་ཁྱིམ་དང་སྦྲགས་པའི་ བསིལ་བསགས་མཛོད་ བཟོ་བསྐྲུན། 80.000 འཚམས་གླིང་དངུལ་ཁང་། 
ཕ་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཆུའི་ ལས་འགུལ་བཟོ་བསྐྲུན། 50.000 ཇི་སི་ཨེཕ། 
་ཕྲུལ་ཆས་སོམ་ཚུ་གི་ མཁོ་ཆས་འཐེབ་ མཁོ་སྒྲུབ། 41.000 འབྲུག་གཞུང་། 
ལག་ཐོག་སོང་བརྡར་དང་ འབུཔ་སྨན་ རྒྱུ་ལྶད་བརྟ་དཔྱད་ ཀྱི་ 
མཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ། 36.000 གནང་སྦྱིན་ལས་རིམ།། 

གཞལམ་སྒང་ལུ་ བསིལ་མཛདོ་ གཞི་བཙུགས། 35.000 ཡུ་ཨེན་ཌི་པི། 
སེམས་རོྟགས་ཁ་་ རྒྱལ་ཡོངས་སའི་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ནང་ ཕ་
འབུཔ་རིག་པའི་ བརྟག་དཔྱད་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུྐྲུུན། 28.000 གནང་སྦྱིན་ལས་རིམ།། 

སེམས་རོྟགས་ཁ་ རྒྱལ་ཡོངས་སའི་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ནང་ སྐྱེད་ལན་
བཀག་འཛིན་ བརྟ་དཔྱད་ཁང་ བའ་ོབསྐྲུན། 25.000 གནང་སྦྱིན་ལས་རིམ།། 

སྤ་རོ་ལུ་ རི་བཞིན་ཐནོ་སྐྱེད་ ཚོང་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 20.000 གནང་སྦྱིན་ལས་རིམ།། 
ཨེལ་ཨེན་ ༢ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ། 17.500 ཀར་ལིབ། སྐྱིན་འགྲུལ 
ཆོས་འཁོར་གླིང་ལུ་ ལཱ་མཐའོི་ སྨན་གྱི་་ལྡུམ་ར་ གོང་འཕེལ། 15.500 འབྲུག་གཞུང་། 
པད་མ་དཁའ་ཚལ་ ངང་ལམ་ལུ་ ཕྱིར་བཙོང་མཐུན་རྐྱེན་ལྟེ་བ་ 
བཟོ་བསྐྲུན། 13.300 ཀར་ལིབ་ སྐྱིན་འགྲུལ། 

འོད་གསལ་སྤང་ན་ སྤྱི་དནོ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 13.000 ལས་རིམ་གནས་སྦྱིན། 
ལུང་ཕྱོགས་ ༤་ནང་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ ཀྱི་་ཚོང་ཁང་ 
གཞི་བཙུགས། 12.000 ཇི་ཨི་ཨེཕ་ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི། 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཡུ་ཨེཆ་ཊི་ གཞི་བཙུགས་ བཟོ་
བསྐྲུན། 10.000 ཀར་ལིབ་ སྐྱིན་འགྲུལ། 

གྲོས་འཆར་ལས་འགུལ་ཐོག་ འབྲེལ་ཡོད་ མཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་་
རྒྱབ་སྐྱོར། 10.000 གནང་སྦྱིན་ལས་རིམ།། 

བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་ མཁོ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་
གསརཔ་སོད་ནི། 10.000 གནང་སྦྱིན་ལས་རིམ།། 

དཔག་བསམ་་ཁ་ལུ་ སེམས་ཅན་གྱི་ གཟུར་བཞག་ ལྟེ་བ་ བཟོ་
བསྐྲུན། 10.000 འབྲུག་གཞུང་། 

གནམ་གཤིས་རིག་པའི་སྡེ་ཚན་རྒྱབ་སྐྱོར་རིམ་ལུགས་ རྒྱ་སྐྱེད། 8.850 འཛམས་གླིང་དངུལ་ཁང་། 
ལོ་བསར་མེ་ཏོག་འགྲེམས་སོན། 8.500 འབྲུག་གཞུང་། 
རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རིམ་པ་བསགས་བཞག་ ནང་འདྲེན། 6.500 རྒྱ་གཞུང་ པི་ཊི་ཨེ། 
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རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

རོང་ཁག་ ༢༠་ནང་ ནང་འཁོད་ མེ་རླུང་གཞི་བཙུགས་དང་ བུམ་
ཐང་་ཨར་སི་བི་གཞི་བཙུགས་ནང་་རྒྱབ་སྐྱོར། 6.100 རྒྱ་གཞུང་ པི་ཊི་ཨེ། 

གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་པའི་ རང་བཞིན་ཐནོ་སྐྱེད་ལོ་ཐོག་ གོང་འཕེལ། 6.000 ལས་རིམ་གནས་སྦྱིན། 
བཀྲིས་སྒང་ལུ་ ཇེམ་ཚོང་ཁང་དང་ ཁམ་བཟོ་སྡཽརཆ་ཤས་ གཞི་
བཙུགས། 6.000 གནང་སྦྱིན་ལས་རིམ།། 

རང་བཞིན་ ཞོ་འཕྲུལ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ། 5.250 ཀར་ལིབ་སྐྱིན་འགྲུལ། 
བོང་ཀོ་ལུ་ འཇའ་ཚོན་ཚོང་ཁང་། 5.200 རྒྱ་གཞུང་ པི་ཊི་ཨེ། 
མཚད་རྟགས་ཡོད་པའི་ལྕངམ་མཁོ་སྒྲུབ། 5.140 ཀར་ལིབ་་སྐྱིན་འགྲུལ། 
ཧཱ་ ལྕོ་ན་ཕུག་ལུ་ བལ་ཐགས་སྡེ་ཕན་ གཞི་བཙུགས། 5.000 གནང་སྦྱིན་ལས་རིམ།། 
ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་ནུས་ཚད་ རྒྱ་སྐྱེད། 5.000 རྒྱ་གཞུང་ པི་ཊི་ཨེ། 
ཚོང་བསྒྲགས་མཐུན་རྐྱེན་སོམ་བཟོ་བསྐྲུན། 5.000 ཀར་རིབ་སྐྱིན་འགྲུལ། 
 
༤ ས་གཏེར་དང་བཟ་ོའདནོ་བཟ་ོགྲྭ་གི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 
  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་
། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་

བསམོས། 
མ་དངུལ་
འབྱུང་ཁུངས། 

1 འབྲུག་ངོ་རྟགས་འོག་ལུ ཕྱིར་ཚོང་རྒྱ་སྐྱེད། 20.000 ཨི་ཨའེ་ཨེཕ། 

2 དཔག་བསམ་ཁ་ལུ་ ས་ཐོག་འབག་ཚུགས་ གོང་འཕེལ། 202.86
0 ཊིཨེས་ཨར། 

3 ཤར་ཕྱོགས་དང དབུས་ཕྱོགས་ནང་ ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་ཁང་་གོང་
འཕེལ། 

114.40
4 ཊིཨེས་ཨར། 

4 ངང་ལམ་ ས་ཐོ་འབག་ཚུགས་གི་དནོ་ལུ་ གཞི་རྟེན་བཟོ་བསྐྲུན། 88.034 ཊིཨེས་ཨར། 
 དགེ་ལེགས་ཕུག་ མ་ཐོ་འབག་ཚུགས་གི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་བཟོ་

བསྐྲུན། 
225.30
4 ཊིཨེས་ཨར། 

5 དཔག་བསམ་ཁ་་དང་ ཇི་མི་ནཱ་ལུ་ བཟོ་གྲྭའི་ གཞིས་ཁང་། 15.24
4 

འབྲུག་
གཞུང་།  

6 མོ་ཏན་གཱལ་ བཟོ་གྲྭའི་ གླིང་ག། 44.500 རྒྱ་གཞུང་།  

7 འཇིགས་མེད་གླིང་ལུ་ བཟོ་གྲྭའི་ གླིང་ག། 109.00
0 རྒྱ་གཞུང་།  

8 དམ་དུམ་ བཟོ་གྲྭའི་ གླིང་ག། 50.077 རྒྱ་གཞུང་།  
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9 ཁྱིམ་བཟོ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན། 170.64
9 

རྒྱ་གཞུང་
དང་འབྲུག་
གཞང་། 

 

 
 
 

༥. བལ་བཤལ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དནོ་
གཙ་ོབ་ོཚུ། 

  

      

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་
བསམོས མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

1 རིཊ་ན་ ཐབ་ཚང་བཟོ་བསྐྲུན། 7.8 པི་ཇི། 

2 ཆུམ་་བུ་གནས་ལུ་ སྡེ་ཕན་ ༥་འབད་མི་ ངལ་འཚོ་ཁང་ 
བཟོ་བསྐྲུན། 3.5 པི་ཇི། 

3 སྐྱེ་ལན་གནས་སངས་ལ་བཤལ་ ཕབ་ཆག་གི་བཀོད་
ཁྲམ་བཟོ་ནི། 6.913 ཇི་ཨི་ཨེཕ། 

4 འབྲུག་གི་ལ་བཤལ་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལམ་སོན་ཚུ་
བཟོ་ནི། 3.458 ཇི་ཨི་ཨེཕ། 

5 ལ་བཤལ་ཚོང་ལས་ཡིག་ཚང་གི་ བརྟག་ཞིབ་ཐོག་་ བ་
ལུགས་གསར་བཟོ། 2.708 ཇི་ཨི་ཨེཕ། 

 
 
 
༦ 

 
 
 

ལཱ་གཡགོ་དང་གཡགོ་འབྲེལ་སངོ་བརྡར་ནང་ 
གསརསྒྲུབ་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 

  
དངུལ་
ཀྲམ་ས་
ཡ། 

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་
བསམོས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

1 ཨང་གནས་གླིང་ཁ་ གཞི་བཙུགས། 195.5 འབྲུག་གཞང་། 
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2 ཐིམ་ཕུག་ སར་བི་་ཐང་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན། 82.62 འབྲུག་གཞང་གི་ཕན་

འདེབས། 

3 ཐིམ་ཕུག་ སར་བི་་ཐང་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་
ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན། 104.3 ཨེ་ཌི་པི། 

4 ཊི་ཊིས་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་དང་མཁོ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ། 153.7 ཨེ་ཌི་པི། 
5 ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ། 58.93 ཨེ་ཌི་པི། 
6 རིག་རལ་ལན་པའི་ལ་རོྟག་པའི་སོང་བརྡར། 45.53 ཨེ་ཌི་པི། 

7 རང་འབྱུང་ལུ་ ཆུའི་ཉེན་སྲུང་རྩིགཔ་ བཟོ་བསྐྲུན། 12.3 རྒྱ་གཞུང་། འཆར་
གཞི་༡༢ པ། 

8 ཁུ་རུ་ཐང་ལུ་ འཕྲུས་ཆས་མཐུན་རྐྱེན་  བཟོ་བསྐྲུན། 15.000 རྒྱ་གཞུང་། འཆར་
གཞི་༡༢ པ། 

9 ར་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་དང་གོང་འཕེལ། 39.69 ཨའེ་ཌི་ཨེ། 

10 ཊི་ཊིས་དང་ ཨེལ་ཛཊ་སི་ཨེས་ཀྱི་ སོང་ཚན་སློབ་ཚན་ 
གཞི་བཙུགས། 97.35 ཨའེ་ཌི་ཨེ། 

11 ཊི་ཊིས་དང་ ཨེལ་ཛཊ་སི་ཨེས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ སོང་བརྡར་
རྒྱུ་ཆ་དང་ མཁོ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ། 40.32 ཨའེ་ཌི་ཨེ། 12 

13 མི་མང་གཙུགས་སྡེ་ཚུ་གི་་དོན་ལུ་ སོང་བརྡར་རྒྱུ་ཆ་དང་ 
མཁོ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ། 29.61 ཨའེ་ཌི་ཨེ། 

14 ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན། 61.75 ཨའེ་ཌི་ཨེ། 

15 ཞབས་ཏོག་དོན་ལུ་ ་རིག་རལ་ལན་པའི་ལ་རོྟག་པའི་ 
སོང་བརྡར་ གཞི་བཙུགས། 48.32 རྒྱ་གཞུང་/པི་ཊི་ཨའེ། 

16 ཊི་ཊི་ཨའེ་ཨེས་ནང་ གྲལ་བཙུགས། 30.79 རྒྱ་གཞུང་/འཆར་གཞི་ 
༡༢་པ། 

17 གཡོག་སོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་ངོ་ཚུ་ གྲལ་
གཏོགས། 19.93 རྒྱ་གཞུང་འཆར་གཞི་

༡༢ པ།         
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༧ 

 
འཁོར་ལམ་ལས་སྡེ་ནང་གསར་སྒྲུབ་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 

  
དངུལ་
ཀྲམ་ས་
ཡ། 

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་
བསམོས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

ཞབས་ལྷན། 

1 བྱི་ས་དཀར་ཚོ་་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བའི་ 
འཁོར་ལམ་ ལེགས་བཅོས། 225.921 རྒྱ་གཞུང་། 

2 ཏཱ་ར་ཐང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ་ 
ལེགས་བཅོས། 50.000 རྒྱ་གཞུང་། 

3 སེང་སྒོར་ དགྲ་མེད་གླིང་གི་ ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ། 194.150 རྒྱ་གཞུང་། 

4 ཨུ་ར་ ཡོང་ཀ་ལ་ རོད་པ་གཤིང་གི་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་
ལཱ་ཚུ། 

167.07
0 རྒྱ་གཞུང་། 

5 དམ་དུམ་ལས་་གུ་རུང་བཱས་ཏི་གི་ འཁོར་ལམ་གྱི་ལཱ་ རྩི་
ནག་གཏང་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི། 92.177 འབྲུག་གཞུང་། 

6 ཇུམ་བ་ལས་ མ་ནི་ཊར་ རཱ་ཌིག་ གི་འཁོར་ལམ་ རྒྱ་
བསྐྱེད། 81.695 འབྲུག་གཞུང་། 

7 ཏིང་ཏིང་སྦིས་པྲ་གླིང་་ འཁོར་ལམ་ ལེགས་བཅོས། 60.000 འབྲུག་གཞུང་། 
8 ཏིང་ཏིང་སྦིས་ པྲ་གླིང་ ལམ་ལེགས་བཅོས། 52.000 འབྲུག་གཞུང་། 
9 ་ཕུག་ པན་སྤང་ ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད། 49.500 འབྲུག་གཞུང་། 

10 ཁྲ་གླིང་ དགྲ་མ་གླིང་ཐོག་ གེ་ཛམ་ཆུ་དང་ ལི་རི་ཟམ་ 
བཟོ་བསྐྲུན། 50.000 རྒྱ་གཞུང་། 

11 ནང་སྒར་ ཨུ་ར་ ཐོག་ སེམས་རོྟགས་ཁ་ བཀྲིས་སྒང་ 
འཁོར་ལམ་ བསྐྱར་ལོག་འབད་ནི། 43.921 འབྲུག་གཞུང་། 

12 རྡེ་ལྕོ་ལ་ དབང་འདུས་ བསྐྱར་ལོག། 38.168 འབྲུག་གཞུང་། 

13 པན་སྤང་ ངང་ལམ་གྱི་ འཁོར་ལམ་ བསྐྱར་གསོའི་ལཱ་
ཚུ། 35.000 གནང་སྦྱིན་ལས་རིམ། 

 པི་ཨེན་ཨེཆ་ད་ོནལུ་ བསམོས། 863.68
1 
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1 ཤི་ལིང་སྒོར་ ཁོ་ཐག་པའི་ ཉམས་བཅོས་ལཱ་ཚུ། 94.000 རྒྱ་གཞུང་། 
2 བསམ་རྩེ་ལས་ སིབ་སུ་གི་ དཱ་ནཱ་ཟམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 72.801 རྒྱ་གཞུང་། 

3 ལྷུན་རྩེ་ གདུང་དཀར་གྱི་ འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་
ལཱ། 42.000 འབྲུག་གཞུང་། 

4 ལྷུན་རྩེ་ གང་གོ་ལ་གི་འཁོར་ལམ་ བསྐྱར་ལོག་འབད་
ནི་ལཱ་ཚུ། 36.140 འབྲུག་གཞུང་། 

 ཨེས་ཨེན་ཨེཆ་གི་དནོ་ལུ་བསམོས། 244.94
1 

 

1 རླུང་ཆར་ཉམས་གསོའི་ལཱ་ཚུ། 187.000 འབྲུག་གཞུང་། 

2 ཀུ་རི་ཟམ་པ་ལས་ རྒྱལ་པཅ་ཞིང་གི་འཁོར་ལམ་ 
ལེགས་་བཅོས། 105.000 པི་ཇི། 

3 རིའུ་རྟ་ལ་ལུ་ ཆུ་རུད་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ། 100.000 ཇི་སི་པི། 

4 དཔག་བསམ་ཁ་ལས་ མཱ་ནི་ཊར་འཁོར་ལམ་ལས་
འགུལ་ བཟོ་བསྐྲུན། 100.000 ཨེ་ཌི་པི/འབྲུག་གཞུང་། 

5 ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཆུ་ཁའི་ འཁོར་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 90.740 ཨེ་ཌི་པི/འབྲུག་གཞུང་། 
6 རྒྱལ་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཟམ་ཚུ་ བཟོ་བསྐྲུན། 66.000 འབྲུག་གཞུང་། 
7 སྤང་རི་ཟམ་པའི་ཟམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 49.500 རྒྱ་གཞུང་། 
8 ཉིམ་ཤོང་ ཤིང་མཁར་གྱི་འཁོར་ལམ་ རྩི་གན་གཏང་ནི། 39.000 འབྲུག་གཞུང་། 
9 ཀུ་རི་ ཀུན་ཕན་ཟམ་ བཟོ་བཀོད་ དང་ བཟོ་བསྐྲུན། 36.600 རྒྱ་གཞུང་།      ས་གནས་གཞུང་།   

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་
བསམོས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

1 ཆུ་ཁ་ གི་ཏི་ནཱ་གི་འཁོར་ལམ་ རྩི་ནག་གཏང་ནི། 100.000 རྒྱ་གཞུང་། 
2 ཆུ་ཁ་ ལོག་ཅི་ནཱ་གི་ འཁོར་ལམ་ རྩིས་ནག་གཏང་ནི། 25.000 རྒྱ་གཞུང་། 

3 རྩི་རང་ གསེར་གྱི་ཐང་འོག་གི་ བུརི་ཆུ་འཁོར་ལམ་ 
རྩི་ནག་གཏང་ནི། 24.972 རྒྱ་གཞུང་། 

4 དར་དཀར་ན་ ཀི་སྦི་སའི་འཁོར་ལམ་ རྩིས་ནག་གཏང་
ནི། 2.430 རྒྱ་གཞུང་། 

5 དར་དཀར་ན་ ལཱ་ཇབ་གི་ འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་བསྐྱར་
ལོག་གཏང་ནི། 16.230 རྒྱ་གཞུང་། 
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6 གསར་སྤང་ ཆུ་འཛོམས་ཀྱི་ འཁོར་ལམ་ རྩི་ནག་
གཏང་ནི། 

186.48
6 རྒྱ་གཞུང་། 

7 གཞལམ་སྒང་ ཇོ་ཁ་གི་ འཁོར་ལམ་ རྩིས་ནག་གཏང་
ནི། 1.375 རྒྱ་གཞུང་། 

8 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ ལཝ་རི་རགེད་འོག་ལྟེ་བའི་ 
འཁར་ལམ་ རྩི་ནག་ བསྐྱར་ལགོ་གཏང་ནི། 14.610 རྒྱ་གཞུང་། 

9 བཀྲིས་སྒང་ མེ་རག་རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་ འཁོར་ལམ་ རྩི་
ནག་ བསྐྱར་ལོག་གཏང་ནི། 72.800 རྒྱ་གཞུང་། 

10 བཀྲིས་སྒང་ སག་སྟེང་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བའི་ འཁོར་ལམ་ 
རྩི་ནག་ བསྐྱར་ལོག་གཏང་ནི། 0.200 རྒྱ་གཞུང་། 

11 ཆུ་ཁ་ བོང་མགོ་རྒེད་འོག་ བི་ཀུན་ཛ་ སྤྱི་འོག་གི་
འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན། 10.000 རྒྱ་གཞུང་། 

12 ཧཱ་རང་རྩི་ལས་ ཏན་གཱ་ གཡུ་ཁའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ 
ལེགས་བཅོས། 1.250 རྒྱ་གཞུང་། 

13 བསམ་རྩེ་ ནོར་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འགོ་ སྤྱི་འོག་གི་ ཚ་ཆུ་
སྤྱི་འོག་གི་འཁོར་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 4.000 རྒྱ་གཞུང་། 

14 དར་དཀར་ན་ རོྡ་རོ་ན་་ རགེད་འགོ་ རྡེ་རོ་ན་ ཅོང་ཝ་
གི་འཁོར་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 11.080 རྒྱ་གཞུང་། 

15 དར་དཀར་ན་ རོྡ་རོ་ན་་ རགེད་འགོ་ རྡེ་རོ་ན་ ཅོང་ཝ་
གི་འཁོར་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 5.000 རྒྱ་གཞུང་། 

16 དར་དཀར་ན་ རོྡ་རོ་ན་རྒེད་འོག་ ཚ་ལབ་ཇི་ སྤྱི་འོག་
གི་འཁོར་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 0.907 རྒྱ་གཞུང་། 

17 གསར་སྤང་ གོང་ཕམ་ཞིང་ལམ་ལེགས་བཅོས། 30.000 རྒྱ་གཞུང་། 

18 གཞལམ་སྒང་ ནང་སྒོར་རྒེད་འོག ཚེལ་ལང་ལས་ 
ལྡུམ་མང་ སྤྱི་འོག་གི་ འཁོར་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན། 5.000 རྒྱ་གཞུང་། 

19 པད་མ་དཁའ་ཚལ་ གདང་སྨད་རྒེད་འོག་ ཀྲོ་མི་ཡུ་རི་
ཟམ་ལས་ སྤྱི་འོག་ འཁོར་ལམ་བཟ་ོབསྐྲུན། 4.257 རྒྱ་གཞུང་། 

20 ཇི་ཨེས་བི་ གོ་རིམ་ ༢ པ། 
1125.78

0 རྒྱ་གཞུང་། 

2064.7
82 

འབྲུག་གཞུང་གི་ཕན་
འདེབས།     
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 ༨. ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ ཁྱིམ་བཟ་ོ མི་མང་མཁོ་

བྱེད་ལས་སྡེའི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 
  

  
དངུལ་
ཀྲམ་ས་
ཡ། 

ཞབས་ཏགོ་
ལྷན་ཁག། 

1 འཐུང་ཆུའི་་ ལས་རིམ་གཙོ་ཅན།( བདེ་སྲུང་) 45.000 པི་ཇི། 

2 གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་
ལས་འགུལ། 5.000 ཨི་ཡུ། 

3 དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་ལུ་ ནང་འདྲེན་སྤོ་སོར་
གཙོ་བོ་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་ བཟོ་བསྐྲུན། 80.000 འབྲུག་གཞུང་། 

4 དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་ལུ་ ནང་འདྲེན་སྤོ་སོར་
གཙོ་བོ་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་ བཟོ་བསྐྲུན། 180.000 རྒྱ་གཞུང་ འཆར་གཞི་

༡༢ པ། 

5 བཱར་ས་ཆུ་ འཐུང་ཆུ་སྐྱོང་བཞག་ སོྤ་སོར་གྱི་ དུང་ཅུང་
དང་ འཕྲུལ་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན། 10.000 རྒྱ་གཞུང་ འཆར་གཞི་

༡༢ པ། 

6 ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ ཨ་མོ་ཆུ་ལུ་ 
འཐུངཆུ་བསྐྱོང་བཞག་གི་འཕྲུལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 20.000 རྒྱ་གཞུང་ འཆར་གཞི་

༡༢ པ། 

7 
ལྕམ་སྒང་ལས་ སེམས་རོྟགས་ཁའི་ ད་ལྟེའི་འཐུང་ཆུ་སོྤ་
སོར་གྱི་ འཐུང་ཆུ་་བསྐྱོང་བཞག་གི་ འཕྲུལ་ཁང་ བཟོ་
བསྐྲུན། 

64.000 རྒྱ་གཞུང་ འཆར་གཞི་
༡༢ པ། 

8 རྩི་མ་ཤམ་ཁྲོམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཆུའི་ཀ་ལི་་བཟོ་བསྐྲུན། 26.500 ཨི་ཡུ། 

9 རྩི་མ་ཤམ་ཁྲོམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་བཀྲམ་སྤེལ་
བཟོ་བསྐྲུན། 10.000 ཨི་ཡུ། 

10 མོང་སྒར་ཁྲོམ་གྱི་དོན་ལུ་ སོ་སོར་དུང་ཅུང་བཟོ་བསྐྲུན། 30.000 རྒྱ་གཞུང་ འཆར་གཞི་
༡༢ པ། 

11 རྒྱལ་པོ་ཤིང་ཁྲོམ་གྱི་དོན་ལུ་སོྤ་སོར་་དུང་ཅུང་བཟོ་བསྐྲུན། 30.000 རྒྱ་གཞུང་ འཆར་གཞི་
༡༢ པ། 
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12 
རོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ངང་ལམ་ཁྲོམ་ནང་ འཐུང་ཆུའི་
བསྐྱོང་བཞག་ འཕྲུལ་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཡོངས་
འབྲེལ་བཀྲམསྤེལ། 

22.000 རྒྱ་གཞུང་ འཆར་གཞི་
༡༢ པ། 

13 
རོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ངང་ལམ་ཁྲོམ་ནང་ འཐུང་ཆུའི་
བསྐྱོང་བཞག་ འཕྲུལ་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཡོངས་
འབྲེལ་བཀྲམསྤེལ། 

35.000 རྒྱ་གཞུང་ འཆར་གཞི་
༡༢ པ། 

14 ལན་ཅི་ཁྲོམ་གྱི་དོན་ལུ་ འཐུང་ཆའི་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་
འཁུལ་ བཟོ་བསྐྲུན། 30.000 རྒྱ་གཞུང་ འཆར་གཞི་

༡༢ པ། 

15 
ཡིང་ལང་ཁྲིམ་གྱི་དོན་ལུ་ འཐུང་ཆུའི་བསྐྱོང་བཞག་
འཕལ་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་དང་ བརྟག་དཔྱད་མཁོ་ཆས་
མཁོ་སྒྲུབ། 

24.000 རྒྱ་གཞུང་ འཆར་གཞི་
༡༢ པ། 

16 ཧཱ་ཁྲོམ་ནང་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ། 5.000 ཨི་ཡུ། 

17 བསམ་རྩེ་ གྲམ་དུམ་ནང་ ཟུརབཞག་ལྟེ་བ་བཟོ་བསྐྲུན། 367.99
1 

འབྲུག་གཞུང་ཕན་
འདེབས/རྒྱ་གཞུང་། 

18 ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཨ་མོ་ཆུ་ལུ་ ཟུར་བཞག་ལྟེ་བ་ བཟོ་
བསྐྲུན། 328.310 འབྲུག་གཞུང་ཕན་

འདེབས/རྒྱ་གཞུང་། 

19 གསར་སྤང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལུ་ ཟུར་བཞག་ལྟེ་བ བཟོ་
བསྐྲུན། 

570.97
7 

འབྲུག་གཞུང་ཕན་
འདེབས/རྒྱ་གཞུང་། 

20 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ མོན་སང་སྒང་ ལུ་ ཟུར་
བཞག་ལྟེ་བ་ བཟོ་བསྐྲུན། 

344.75
5 

འབྲུག་གཞུང་ཕན་
འདེབས/རྒྱ་གཞུང་། 

21 ཟུར་བཞག་ལྟེ་བ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་ཞབས་
ཏོག། 121.705 འབྲུག་གཞུང་ཕན་

འདེབས/རྒྱ་གཞུང་། 

22 གལ་ཆུང་ཁྲོམ་གྱི་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ།( རང་བྱུང་ 
བདེ་བ་ཐང་དང་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།) 156.760 འབྲུག་གཞུང་ཕན་

འདེབས/རྒྱ་གཞུང་། 

23 སྤུས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ གཞི་རྟེན་ཐགོ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ 
བཟོ་བསྐྲུན། 10.000 འབྲུག་གཞུང་། 

24 མི་མང་སྒྲིང་བཀོད་ཚུ་ བསྐྱར་སྒྲིག་འབད་ནི། 11.200 ཨཱོས་ཊི་ལི་གཞུང་། 
 ས་གནས་གཞུང་།   

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་
བསམོས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

http://sl.no/
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༩ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་སྡེའི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 

  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་བསམོས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

1 ཨང་གནས་འབྲུག་ཡུལ་་གཙོ་རིམ་ཅན། 661.803 
པི་ཇི, ཊི་ཨེས་ཨེཕ, ཨེ་

ཌི་པི,་རྒྱ་གཞུང་། 

2 
གྲོང་གཡུལ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་འགུལ་ གོ་རིམ་ ༦་
པ། 78.289 ཡུ་ཨེས་ཨེཕ། 

3 
གཞུང་གི་གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་ གཞི་རྟེན་ ལྕོགས་
གྲུབ་ རྒྱ་བསྐྱེད། 70.000 འབྲུག་གཞུང་། 

4 ཡོན་ཕུག་ལ་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ ཉེན་སྲང་ལན་
པའི་ས་ཁོངས་བཟོ་ནི། 57.467 པི་ཇི,འབྲུག་གཞུང་། 

5 བུམ་ཐང་གནམ་གྲུ་ཐང་ རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ ཉམས་
བཅོས།། 57.049 པི་ཇི། 

1 ཐིམ་ཁྲོམ་ བར་པའི་ས་་ལུ་ ཚོད་བསྲེ་བཙོང་ནི་ ས་
ཁོངས བཟོ་བསྐྲུན། 5.000 རྒྱ་གཞུང་། 

2 ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཁྲོམ་སྡེ་ ནང་ རིན་ཆེན་ལྡིང་སྨད་་
ལས་་ ཨ་ལས་ཚུན་ ཁྲོམ་སྡེ་འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན། 44.822 པི་ཇི། 

3 དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་ནང་ གཅིག་འབྲེལ་ཚོད་བསྲེ་
བཙོང་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 2.598 པི་ཇི། 

4 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་ནང་ གཅིག་འབྲེལ་ཚོད་
བསྲེ་བཙོང་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 10.000 རྒྱ་གཞུང་། 
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6 བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ བསྐྱར་འབྱུང་ བརྟག་དཔྱད་མཁོ་
ཆས་་མཁོ་སྒྲུབ། 54.372 ཡུ་ཨེས་ཨེཕ། 

7 ཡུ་༣་པ་དང་ ཡུ་༥པའི ཉི་འོད་བཟོ་ནི།་  41.000 འབྲུག་གཞུང་། 

8 
འབྲུག་ཞིབ་འཚོལ་དང་ མཐའ་མཟི་རིང་ཚད་དང་ 
གནས་སྡུད་ལྟེ་བའི་མཐུན་འབྲེལ་རྒྱབ་རྟེན་ཉམས་
བཅོས། 

23.314 འབྲུག་གཞུང་། 

9 འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་མཁོ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ། 14.500 པི་ཇི། 

10 
རོང་ཁག་ ༡༤ ནང་ གློག་ཐོག་སྣུམ་འཁོར་ གསོ་
ཆས་ལྟེ་བ་་གཞི་བཙུགས། 14.251 འབྲུག་གཞུང་། 

11 
བདེན་ཁུངས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཅིག་ཟེར་བའི་ 
གནས་སྡུད་ཐོ་ གཞུང་གོང་འཕེལ། 10.000 འབྲུག་གཞུང་། 

 
༡༠ ནུས་ཤུགས་ལས་སྡེའི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 

 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་
བསམོས། 

མ་དངུལ་འབྱུང་
ཁུངས། 

1 སེག་ཕུག་ ཉི་འདོ་ཀྱི པི་བི་ ལས་འགུལ་ མི་ག་ཝཊ་ 17.38 
བཟོ་བསྐྲུན། 

876.075 ཨེ་ཌི་པི/འབྲུག་
གཞུང་། 

2 སླར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་དང་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འཇོན་ཚད་
ཡོད་པའི་ འཕྲུག་རིག་ མཐའ་མའི་གོ་་རིམ་ གོང་འཕེལ།  

19.108 ཨཱོས་ཊི་ཡ་གཞུང་། 
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3 ཀུ་རི་ གོང་རི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་རྒྱསཔ་ མེ་ག་
ཝིཊ་ ༢༦༤༠ 

40.000 རྒྱ་གཞུང་། 

4 ཆུ་རླུང་ སབ་ཁྲ་བཟོ་བསྐྲུན། 17.530 འབྲུག་གཞུང་། 

    
 

༡༡ 
 
ཆོས་དང་ལམ་སྲལོ་ལས་དནོ་གྱི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ།   

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 
ཨང་། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་

བསམོས། 
མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

ནང་སྲིད་དང་སྲལོ་འཛིན་ལྷན་ཁག། 
1 གསར་སྤང་རོང་བཟོ་བསྐྲུན། 120.000 རྒྱ་གཞུང་། 
2 རྟ་མགོ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ། 83.000 འབྲུག་གཞུང་། 
3 འབྲུག་རྒྱལ་རོང་ཉམས་སྲུང་། 80.000 འབྲུག་གཞུང་། 
4 རྒྱ་གར་རཱཇི་གིར་ལུ་ ལྷ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 70.000 འབྲུག་གཞུང་། 
5 དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་བསྐྱར་བཞེང་། 66.000 རྒྱ་གཞུང་། 
6 གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་ཉམས་སྲུང་། 50.000 རྒྱ་གཞུང་། 
7 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང 

ཉམས་གསོ།་  
50.000 རྒྱ་གཞུང་། 

8 ལྕགས་རི་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ། 49.983 འབྲུག་གཞུང་། 
9 འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་ཉམས་སྲུང་། 38.100 འབྲུག་གཞུང་། 
10 གླིང་གཞི་རོང་ཉམས་སྲུང་། 35.000 རྒྱ་གཞུང་། 
11 སྤང་རི་ཟམ་པའི་ལྷ་ཁང་ ཉམས་གསོ། 32.500 འབྲུག་གཞུང་། 
12 ཀྲོང་གསར་ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ཕོ་བྲང་ ཉམས་བཅོས། 19.785 འབྲུག་གཞུང་། 
13 བསམ་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་ལས་འགུལ་ ཉམས་སྲུང་། 16.800 འབྲུག་གཞུང་། 
14 ཨེས་ཨར་སི་ མཁོ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ། 10.200 ཨི་ཡུ། 
15 འབྲུག་དབང་འདུས་རྩེ་ལྷ་ཁང་ནང་ མེ་སྲུང་ཐབས་ལམ་

ཚུ། 
8.536 འབྲུག་གཞུང་། 

16 བུམ་ཐང་དབང་འདུས་་ཆོས་གླིང་ ཕོ་བྲང་ ཉམས་གསོ། 6.800 བི་ཨེཕ། 
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ཆོས་འབྲེལ་ཚགོས་སྡེ། 
1 ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ཐང་ཀ་ཉམས་གསོའི་ལྟེ་བ་ བཟོ་བསྐྲུན། 28.000 འབྲུག་གཞུང་། 
2 སྤ་རོ་ རྡོ་དཀར་རྒེད་འོག་ རྡེབ་རྗེ་རོང་ ཉམས་བཅོས། 12.432 འབྲུག་གཞུང་། 

3 རྒན་ཤོས་སྐྱིད་པའི་གླིང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཁང་མིག་བཟོ་
བསྐྲུན། 3.500 འབྲུག་གཞུང་། 

4 ཆུ་བུ་རྒེད་འོག་ མཁན་ཆེན་བྲག་ལུ་ དགྲ་ཤ་དང་ བ་
མའི་ གཟིམ་ཅུང་ བཟོ་བསྐྲུན། 3.000 འབྲུག་གཞུང་། 

5 དགའ་ས་ མ་སི་པོག་ཏོ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ ལྷ་ཁང་ བཟོ་
བསྐྲུན། 4.000 འབྲུག་གཞུང་། 

6 ཞབས་དྲུང་སྐུ་འད་བཞུགས་ཁང་། 2.500 འབྲུག་གཞུང་། 

7 བསམ་མཁར་ལུ་ གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་གསརཔ་ བཟོ་
བསྐྲུན། 3.000 འབྲུག་གཞུང་། 

8 སྒོམ་པོ་སྐོར་ར་ལུ་ དགྲ་ཤ་ བཟོ་བསྐྲུན། 3.000 འབྲུག་གཞུང་། 

9 རྡོ་སྡེ་བྲག་ཤེས་གྲྭ་ནང་ སདོ་ཁྱིམ་དང་ཐབ་ཚང་ བཟོ་
བསྐྲུན། 3.000 འབྲུག་གཞུང་། 

10 པ་སྒར་ ལང་ཀཱ་ དགོན་པ་ལུ་ མཚམས་ཁང་བཟོ་
བསྐྲུན། 5.000 འབྲུག་གཞུང་། 

11 ཚང་ཁ་ཤེས་གྲྭ་དང་ ལས་གཡོགཔ་་གི་སོད་ཁྱིམ་ བཟོ་
བསྐྲུན། 3.641 འབྲུག་གཞུང་། 

12 གཏམ་ཞིང་གྲྭ་ཚང་ནང་ ལོ་ཟ་ཁང་དང་ ཁྲུས་ཁང་བཟོ་
བསྐྲུན། 3.000 འབྲུག་གཞུང་། 

13 བསམ་རྩེ་ཁྲོམ་ནང་ མཆོད་རྟེན་ ༡༠༨ བཟོ་བསྐྲུན། 6.000 འབྲུག་གཞུང་། 

14 བདེ་ཆེན་ཕེ་བྲང་ སླབོ་གྲྭ་འོག་ལུ་་ ཧཱ་ལུ་ སྨན་ཆུ་ནང་ 
ཞི་བདེ་ལྡུམ་རྭ་ཉམས་སྲུང་། 7.000 འབྲུག་གཞུང་། 

15 ས་ཕྱོགས་དགོན་པའི་ ཉམས་བཅོས་ལཱ་གཙོ་ཅན་ཚུ། 5.000 འབྲུག་གཞུང་། 

16 བདེ་ཆེན་ཕེ་བྲང་ སླབོ་གྲྭ་འོག་ལུ་་ ཧཱ་ལུ་ སྨན་ཆུ་ནང་ 
ཞི་བདེ་ལྡུམ་རྭ་ཉམས་སྲུང་། 7.323 བི་ཊི་ཨེཕ་ཨི་སི། 
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༡༢ ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་འཛིན་ལས་དནོ་འགོ་གི་ ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 
  

  
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་ ལས་དནོ་མིང་། དངུལ་བསམོས། མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས། 

ནང་སྲིད་དང་སྲལོ་འཛིན་ལྷན་ཁག། 
1 བཀྲིས་དགའ་ཚལ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་འཚོལ་དང་ ཉེན་སྐྱོབ་ལྟེ་

བ་བཟོ་བསྐྲུན། 
65.486 ཨི་ཡུ། 

2 
སྤུག་ལི་སྒོ་ར་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ རྩིགཔ་བཟོ་བསྐྲུན། 

40.500 འབྲུག་གཞུང་། 

3 སྤ་རོ་ལུ་ རོང་ཁག་ ཁྲིམས་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 42.870 འབྲག་གཞུང་། 

4 ཞབས་ཏོག་ སྐྱེས་སོད་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ། 38.834 འབྲུག་གཞུང་། 
5 

ཇི་ཊི་ས་མཚམས་སྒོ་ར་ལས་ ཇི་ཊི་ ས་མཚམས་སྒོ་ར་ལས་ རཱ་
ཊན་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་ཚུན་ ཁྲོམས་སྡེ་རྩིགཔ་བཟོ་བསྐྲུན། 

30.450 འབྲུག་གཞུང་། 

6 མོང་སྒར་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ བཙོན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 27.665 འབྲུག་གཞུང་། 
7 བཀྲིས་སྒང་ ནང་ཟུར་ལུ་ བཟའ་ཚང་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན། 22.738 འབྲུག་གཞུང་། 

8 ཚན་རིག་ཅན་གྱི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན། 19.394 ཨཱོས་ཊི་ལི་ཡ་གཞུང་། 
9 དགའ་ས་ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་དམག་སྒར་དང་ བཙོན་ཁང་ བཟོ་

བསྐྲུན། 
16.198 འབྲུག་གཞུང་། 

10 ཧཱ་ཁྲིམས་སྲུང་དམང་སྒར་ནང་་ཡིག་ཚང་དང་ བཙོན་ཁང་བཟོ་
བསྐྲུན། 

15.874 འབྲུག་གཞུང་། 

11 དགའ་ས་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 15.776 འབྲུག་གཞུང་། 
12 ལོ་གོ་ཁ་ལུ་ གནས་གོང་ཐམའ་བའི་ བཟའ་ཚང་སོད་ཁྱིམ་ བཟོ་

བསྐྲུན། 
14.814 འབྲུག་གཞུང་། 

13 རིན་ཆེན་ལྡིང་དགོན་པའི་འོག་ལུ་ ཁྲོམས་སྡེ་རྩིགཔ བཟོ་
བསྐྲུན།(རའི་གན་ལས་ ཇུར་ན་ཚུན།) 

12.633 འབྲུག་གཞུང་། 

14 སག་སྟེང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན། 12.126 འབྲུག་གཞུང་། 



216 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

15 རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལུ་ བཟའ་ཚང་སོད་ཁྱིམ་ ཉམས་བཅོས་ གཙོ་བོ།   འབྲུག་གཞུང་། 

16 ལྕམ་སྒང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོང་བརྡར་ བཟོ་བཅོས་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན། 6.735 འབྲུག་གཞུང་། 

17 ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཇར་ནཱ ཤགམ་བདའ་སྟེ་ ཁྲོམས་སྡེ་ རྩིགཔ 
བཟོ་བསྐྲུན།་  

6.360 འབྲུག་གཞུང་། 

18 བཙོན་ཁང་གི་ལས་དོན་འོག་གི་སྡེ་ཚན་སྣ་མང་ནང་བརྙན་མཐོང་
འཕྲུལ་ཆ་ སི་སི་ཊི་བི་དང་ ཉེན་སྲུང་མཁོ་ཆའི་ལག་ཆས་ཚུ་ 
བཙུགས་བཞག་འབད་ནི། 

5.000 འབྲུག་གཞུང་། 

19 རྒྱ་གར་ལུ་ སོང་བརྡར་དང་གཞན་ འགན་ཁུར་ཁྲིད་པའི་ སོང་
བརྡར་ཚུ། 

4.220 འབྲག་གཞུང་། 

20 བརྒྱུད་འབྲེལ་ ལག་འཛིན་དང་ ཡན་ལག་མཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ། 4.000 འབྲུག་གཞུང་། 

21 ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེའི་དོན་ལུ་ པར་ཆས་དང་ ཡན་ལག་
མཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ། 

4.000 འབྲུག་གཞུང་། 

 

 

༡༣ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལས་དནོ་གྱི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་
དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ།     

ཨ
ང་ ལས་དནོ་གྱི་མིང། 

དངུལ་
བསམོས། 

མ་དངུལ་
འབྱུང་ཁུངས། 

1 
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ བི་ཨའེ་ཊི་ཨེས་ཐོག་ལུ་ བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ དང་ སོང་བརྡར། 17.620 ཊི་ཨེས་ཨེཕ། 

2 
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ གློག་རིག་ཅ་ཁྲལ་འཛིན་སྐྱོང་ རིམ་
ལུགས་གོང་འཕེལ། 77.000 

ཨེས་ཨའེ་
ཨེས་ཨི་སི། 

3 
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་བགོ་
བཤའ་ཚུ་ ཇི་སི་ཨའེ་དང་ ཨེས་སི་ཨའེ་ ལུ་ འཐུས་ཁྲལ། 170.544 འབྲུག་གཞུང་། 

4 
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་རིམ་ལུགས་ 
རྒྱ་སྐྱེད། 13.379 

ཌལུ་བི/ཨེམ་
ཌི་ཨེཕ། 

5 
ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ སྐུ་ཚབ་སོད་ཁྱིམ་དགོས་མཁོ་དང་་
བཅས་ བསྐྱར་བཟོ། 50.260 འབྲུག་གཞུང་། 
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6 
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་་་ ཕུན་གླིང་ཁྲོམ་སྡེའི་་ ཚོང་འབྲེལ་
ལྷན་ཐབས་འཕྲུལ་ཆ་་ མཁོ་སྒྲུབ། 104.500 

ཨེས་ཨའེ་
ཨེས་ཨི་སི། 

7 

 
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་་ ཅ་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་ 
གཞི་བཙུགས། 15.835 

ཌལུ་བི/ཨེམ་
ཌི་ཨེཕ། 

8 
གཞུང་གི་མགྲོན་ཁྱིམ་དང་ ལྷན་རྒྱལ་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་ དྲུང་
ཆེན་ཡིག་ཚང་ བཟ་ོབསྐྲུན་། 25.550 འབྲུག་གཞུང་། 

9 
བུམ་ཐང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ 
བཟོ་བསྐྲུན། 19.821 འབྲུག་གཞུང་། 

 
༡༤ མི་སབོས་གོང་འཕེལ་འགོ་གི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 

        དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ལས་སྡེ། ལས་དནོམིང་། དངུལ་བསམོས། མ་དངུལ། 

1 
དང་ཁྲིམས། 

ཁྲིམས་དོན་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད། 5.200 ཨཱོས་ཊི་ལི་གཞུང་། 

གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཆར་
གཞི། 

4.326 ཨཱོས་ཊི་ལི་གཞུང་། 

2 

ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས། 

ཞི་གཡོག་ཁྱད་དང་ལནམ་བཟོ་ཐབས།(རྒྱ་
གཞུང་-པི་ཊི་ཨེ) 

200.000 རྒྱ་གཞུང་། 

ནེ་རུ་དབང་ཕྱུག་སོླབ་གཉེར་གྲོགས་རམ། 13.603 འབྲུག་གཞུང་། 

ཟད་འགྲོ་མཉམ་རུབ་དང་མི་སོབས་ལས་
རིམ་གཞན་ཚུ། 

26.200 འབྲུག་གཞུང་། 

3 འབྲུག་གི་
ཁྲིམས་སརུང་
འགག་སྡེ། 

རྒྱ་གར་ལུ་སོང་བརྡར་གཞན་ འགན་
ཁྲིད་པའི་སོང་བརྡར་ཚུ། 

4.220 འབྲུག་གཞུང་། 
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3 ངན་ལྷད་
བཀག་སོམ་
ལྷན་ཚོགས། 

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ཞིབ་འཇུག་དང་ 
ཞིབ་དཔྱད་  སྔོན་འགོག་དང ཤེས་
ཡོན་སྐོར་ལས་ ཁྱད་རིག་སོང་བརྡར། 

7.300 ཨཱོས་ཊི་ལི་གཞུང་། 

4 རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ གྱི་
འགན་གནས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ལུ་ 
ཨཱོས་ཊི་ཡན་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར། 

2.000 ཨཱོས་ཊི་ལི་གཞུང་། 

5 
རོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ། 

པི་ཨེམ་ཡུ་འོག་ལུ་ ཨཱོས་ཊི་ལེ་ཡ་ལུ་ 
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔནོ་ལུ་ གཙུག་ལག་
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ལས་རིམ། 

2.000 ཨཱོས་ཊི་ལི་གཞུང་། 

6 

རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་

འཛོམས་ལྷན་
ཚོགས། 

ཇི་སི་ཨེཕ་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་། 3.700 ཇི་སི་ཨེཕ། 

7 རྒྱལ་གཞུང་
འཛིན་སྐྱོང་
སློབ་སྡེ། 

ཚོང་འབྲེལ་བདག་སྐྱོང་ནང་ གཙུག་ལག་
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན། 

11.558 འབྲུག་གཞུང་། 

8 
རྒྱལ་གཞུང་
གཙུག་ལག་
སློབ་སྡེ། 

རྒྱལ་འཛུན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ སློབ་
ཚོགས་ལུ་ མི་སོབས་ འགན་དབང་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི། 

75.000 འབྲུག་གཞུང་། 

9 གེ་སར་རྒྱལ་
པོ་གཙུག་
ལག་སློབ་སྡེ། 

སློབ་ཕྲུག་དང་ སླབོ་ཚོགས་ཀྱི་ བརྗེ་
སོར་ལས་རིམ། 

7.951 འབྲུག་གཞུང་། 

10 འཇིགས་མེད་
སེང་གེ་དབང་
ཕྱུག་ཁྲིམས་
ཀྱི་སློབ་སྡེ། 

སློབ་ཚོགས་དང་ ལས་གཡོགཔ་གི་་
འགན་དབང་ གོང་འཕེལ། 

9.060 ཨཱོས་ཊི་ལི་གཞུང་། 
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11 
རྒྱལ་ཡོངས་
ཆུ་དཔྱད་དང་ 
གནམ་གཤིས་
རིག་པའི་ལྟེ་

བ། 

བཟོ་དཔནོ དང་  འཕྲུག་རིགཔ་ཚུ་ལུ 
སོང་བརྡར། 

2.000 རྒྱ་གཞུང་། 

  
འབྲུག་ཞི་བའི་
མཁའ་འགྲུལ་
དབང་འཛིན། 

འག་ཐོག་གནམ་གྲུའི་འགོ་དཔནོ་སོང་
བརྡར། 

2.800 འབྲུག་གཞུང་། 

ཉེན་སྲུང་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ ཡར་དགས་
བཟོ་ནི་ལུ་ འགན་ཁུར་ཁྲིད་པའི་ སངོ་
བརྡར། 

5.000 འབྲུག་གཞུང་། 

12 བསན་རྒྱས་
ལྷན་ཁག། 

མཐའ་འཇུག་ལུ་ སླར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་
དང་ འཕྲུལ་ཆས་ནུས་ཤུགས་འཇོན་
དགས་ ཡར་འཕར་གཏང་ནི། 

2.900 ཨཱོས་ཊི་ལི་གཞུང་། 

13 ཞབས་ཏོག་
ལྷན་ཁག། 

ཨི་རཊ་འོག་ལུ་ ས་ཡོམ་ཉེན་ཁ་དང་ 
དཔྱད་ཞིབ། 

2.520 ཌལུ་བི། 

14 གསོ་བའི་ལྷན་
ཁག། 

དུས་རིང་་སོང་བརྡར།(གསརཔ) 16.000 འབྲུག་གཞུང་། 

དུས་རིང་སོང་བརྡར།(འཕོ་མཐུད) 36.000 འབྲུག་གཞུང་། 

གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ལུ་ མིག་ཏོག་དང་ 
སྔོན་མཐོ་་འཕྲུག་རིག་ཐོག་ སོང་བརྡར། 

2.000 ཨེཆ་སི་པི 

དེང་སང་གི་ སྨན་རིག་ལས་དོན་ཐགོ་ 
ཊི་ཨེམ་གྱི་ ཁྱད་རིག་ག་ར་ལུ་ སོང་
བརྡར། 

2.000 འབྲུག་གཞུང་། 

15 ཤེས་རིག་ལྷན་
ཁག། 

སྤ་རོ་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ལུ་ དབུ་
ཁྲིད་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ གཙུག་ལག་
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན།  

1.412 འབྲུག་གཞུང་། 
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སྤ་རོ་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་་ནང་ རོང་ཁ་
ནང་ ཤེས་རིག་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་
ཤེས་ཚད།  

3.320 འབྲུག་གཞུང་། 

སྤ་རོ་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ གཞི་རིམ་
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད། 

6.100 འབྲུག་གཞུང་། 

ཡོན་ཕུ་ལ་ལུ་ཨི་ལིཤ་ནང་ མཐོ་རིམ་
གོང་མའི་ཤེས་ཚད། 

0.660 འབྲུག་གཞུང་། 

བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ ཚན་
རིག་དང་ རྩིས་རིག་ནང་་ མཐོ་རིམ་
གོང་མའི་ཤེས་ཚད།  

7.285 འབྲུག་གཞུང་། 

བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ ཚན་
རིག་དང་ རྩིས་རིག་ནང་་ མཐོ་རིམ་
གོང་མའི་ཤེས་ཚད།  

6.345 འབྲུག་གཞུང་། 

སྤ་རོ་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ ཀུན་ཚང་
ཤེས་ཡོན་གྱི་ མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་
ཚད། 

1.991 འབྲུག་གཞུང་། 

སྤ་རོ་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ལུ་ གཞི་
རིམ་མཐོ་་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད། 

7.561 འབྲུག་གཞུང་། 

སྤ་རོ་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ལུ་ ཨ་
ལུའི་ གཅེས་སྐྱོང་ལྟེ་བའི་སླབོ་སོན་པ་ 
༤༠ ལུ་ ཌི་པོལོ་མའི་ ཤེས་ཚད་ལས་
རིམ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར། 

3.000 ཡུ་ཨེན་སི་ཨེཕ། 

16 ལཱ་གཡོག་
ལྷན་ཁག། 

ལྕོགས་གྲུབ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི། 27.920 ཨེ་ཌི་བི། 

གནད་འགག་ཅན་གྱི་རིག་རལ་སོང་
བརྡར། 

20.870 ཨེ་ཌི་བི། 

      529.802   
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༡༥ ཕ་ོམའོི་ཁྱད་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ། 

      དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨ
ང་། 

ལས་སྡེ། ལས་དནོ་གྱི་མིང་། དངུལ་
བསསོ། 

མ་
དངུལའབྱུང་
ཁུངས། 

1 
སོ་ནམ་ལྷན་
ཁག། ཕོ་མོའི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་གཞི་བཙུགས། 2.500 ཇི་སི་ཨེཕ། 

2 

ས་གནས་
གཞུང་།  
ནང་སྲིད་དང་
སྲེལ་འཛིན་
ལྷན་ཁག། 

ས་གནས་གཞུང་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་བ་རིམ་ནང་ ན་
གཞོན་དང་ ཨམ་སྲུ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི། 

0.910 ཧལ་བཱི་ཊཱས། 

3 

ས་གནས་
གཞུང་།  
ནང་སྲིད་དང་
སྲེལ་འཛིན་
ལྷན་ཁག། 

ས་གནས་གཞུང་གི་གནས་ཚད་ནང་ ཇི་ཨི་སི་ཌི་པི་ 
ཐབས་ལམ་གཙོ་་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། 

1.500 ཨི་ཡུ། 

4 

ན་གཞོན་དང་
རྩེད་རིགས་
ལས་ཁུངས། 
ཤེས་རིག་
ལྷན་ཁག། 

ན་གཞོན་ལྟེ་བའི་ཐོག་ལས་ ཞ་གཞནོ་ལས་དོན་མཛའ་
མཐུན་ཅན་སྦེ་ ཡར་དགས་གཏང་ནི། 

2.150 ཡུ་ནི་སེབས། 

5 རྒྱལ་ཡོངས་
ཨམ་སྲུ་དང་

རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ ཨ་ལུའི་ལྷན་ཚོགས་འོག་གི་ 
ལས་རིམ་དང་ ལས་དོན་ཚུ། 8.927 འབྲུག་གཞུང་། 
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ཨ་ལུའི་ལྷན་
ཚོགས། 

6 གསོ་བའི་
ལྷན་ཁག། 

ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་བཙུན་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ ཨའི་དང་ ཨ་ལའོི་
སྨན་ཁང་ནི་ལུ་  ཉལ་ཁྲི་ ༡༥༠ བཟོ་བསྐྲུན། 340.000 རྒྱ་གཞུང་། 

7 གསོ་བའི་
ལྷན་ཁག། 

མོང་སྒར་ ཨའི་དང་ཨ་ལུའི་ སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་ 
༦༥ བཟོ་བསྐྲུན།(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༢༣.༨༩༠) 323.89 རྒྱ་གཞུང་། 
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ཟུར་སྦྲགས་༧ པ།   རྩིས་ལ་ོ ༢༠༢༠-༢༡ གི་དངུལ་
རྩིས་གྲུབ་འབྲས།  

ཨང་། ཁ་གསལ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། འགྱུར་ཁྱད་།  

འགོ་ཐགོ་འཆར་
དངུལ། 

བསྐྱར་བཟའོི་
འཆར་དངུལ། གྲུབ་འབྲས་ངོ་མ། 

འགོ་ཐགོ་
དང 

བསྐྱར་
བཟ་ོདང་ 

འགོ་ཐགོ་
དང་ ངོ་མ་
ག་བསྡུར། 

༡༦ .  གནས་གཤིས་འབྲེལ་བའི་ གསར་སྒྲུབ་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཚུ  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ཨང་། ལས་འཛིན། གྲོས་འདེབས་
འཆར་དངུལ། 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་འཆར་དངུལ་དམིགས་གཏད། 
ཐད་ཀར་
མིན། 
(0%) 

འབྲེལ་ཆུང་
(25%) 

འབྲེལ་
འབྲིང་།(50%) 

འབྲེལ་
ཆེན་
(75%) 

ཐད་
ཀར(100%) 

1 སོ་ནམ་
ལྷན་ཁག། 927.989 519.012 34.844 60.577 137.000 176.556 

2 ཞབས་ཏོག་
ལྷན་ཁག། 7,204.251 2,281.619 2,741.301 1,016.414 796.217 368.700 

3 བསན་
རྒྱས་ལྷན་
ཁག། 

2,063.006 1,025.193 143.902 9.229 5.984 878.698 

4 རྒྱལ་
ཡོངས་
མཐའ་

འཁོར་ལྷན་
ཚོགས། 

180.828 4.817 38.390 127.561 10.060 - 

 
བསམོས། 10,376.074 3,830.641 2,958.437 1,213.781 949.261 1,423.954 
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བསྐྱར་བཟ་ོ
ག་བསྡུར།  

ངོ་མ་ག་
བསྡུར། 

ཀ ཐནོ་ཁུངས། 53,822.073 72,271.456 59,696.113 34.3 -17.4 10.9 
1 ནང་འཁོད་འོང་འབབ། 33,189.392 33,281.000 35,855.455 0.3 7.7 8.0 
2 བྱུང་ཐོ་གཞན། 489.833 13,449.510 8,958.379 2645.7 -33.4 1728.9 
3 གནང་སྦྱིན། 20,142.848 25,540.946 14,882.289 26.8 -41.7 -26.1 
ཁ ཟད་འགྲོ་བསམོས། 69,151.122 85,381.423 71,091.811 23.5 -16.7 2.8 
1 རྒྱུན་སྐྱོང་། 32,900.000 44,490.629 43,515.780 35.2 -2.2 32.3 

 རྒྱུན་སྐྱོང་ཡུན་གཏན། 32,900.000 32,788.982 31,889.862 -0.3 -2.7 -3.1 

 
འབྲུག་རྒྱལ་པའོི་
མགོན་སྐྱབ་མ་དངུལ།  11,701.647 11,625.918 0.0 -0.7 0.0 

2 གསར་སྒྲུབ། 36,251.122 40,890.794 27,576.031 12.8 -32.6 -23.9 

3 
སྔ་ཡར./བཀག་
འཛིན(ངེས་ཏིག)   -255.901 0.0 0.0 0.0 

ག དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཆད། -15,329.049 -13,109.967 -11,139.797 -14.5 -15.0 -27.3 

ང 

རྩིས་ཆད་བསུབ་
ཐབས། 15,329.050 13,109.970 11,139.800 -14.5 -15.0 -27.3 

1 
ཕྱིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་
ཏིག། 422.154 2,789.277 1,486.933 560.7 -46.7 252.2 

2 

ནང་འཁོད་སྐྱིན་
འགྲུལ་ངེས་ཏིག;རྩིས་
ཆད། 13,590.229 10,722.989 9,091.414 -21.1 -15.2 -33.1 

3 སྐྱིན་འགྲུལ་ངེས་ཏིག།  1,316.666 -402.299 745.570 -130.6 
-

285.300 -43.400 
 
 
ཟུར་སྦྲགས་ 8པ : གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཐད་ཀར་དང་   
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ཐད་ཀར་མིན་པའི་བགོ་བཤའ། 

            
ཐད་ཀར་གྱི་བགོ་བཤའ།   2020 2021 

ཨང་། ལས་སྡེ། 
% 

བདགོ་གཏད་
བསམོས། 

གནས་གོང་ 
དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ 

བདགོ་གཏད་
བསམོས། 

གནས་གོང་
དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ། 

གཞི་
གཟུང་། 

༡ སོ་ནམ།   564.079  606.667 

1 
སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན། 100% 4,739,007 473.901 4,739,007 473.901 

2 སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་
འཛིན། 

100% 483,220 48.322 683,220 68.322 

3 སྔོ་ལྗང་འབྲུག་གི་ལས་འཛིན། 100% 418,560 41.856 644,440 64.444 
༢ བཟ་ོགྲྭ   25.500  25.500 
1 ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན། 51% 2,550,000 25.500 2,550,000 25.500 

༣ ཞབས་ཏགོ།   5,948.734  6,142.145 
1 འབྲུག་བཟའ་སོྤྱད་ལས་འཛིན། 100% 15,000 15.000 15,000 15.000 
2 གན་ཤོག་ལས་འཛིན། 100% 600,000 60.000 600,000 60.000 
3 ཁྲལ་ཡངས་ལས་འཛིན། 100% 1,155,441 115.540 1,155,441 115.540 
4 འབྲུག་འགྲེམས། 100% 235,952 23.595 235,952 23.595 
5 རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན། 100% 1,308,351 130.835 1,308,351 130.835 

6 འབྲུག་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཊར་ཞབས་
ཏོག་ལས་འཛིན། 

100% 6,070,474 607.050 6,070,474 607.000 

7 
ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན། 

100% 2,727,961 2,727.960 2,733,061 2,733.061 

8 འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་། 97% 60,031,700 600.317 60,031,700 600.317 
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9 རྒྱལ་ཡོང་ནང་བཟོ་དང་བཟོ་
གྲྭ་ཆུང་བ། 

100% 16,684,371 1,668.437 18,567,973 1,856.797 

༤ གཞི་གཟུང་ལས་སྡེ།   48,695.600  494.195 

1 
འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་གཟུང་
ལས་སྡེ། 100% 486,956,007 48,695.600 494,195,284 494.195 

  བསམོས།   55,233.913  7,268.507 
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ཟུར་སྦྲགས་ ༩ པ   གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་དང་ འབྲེལ་མཐུན་
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འངོ་འབབ་དང་ ཁེ་འབབ་ཚད་གཞི། 
 

ཐད་
ཀར་
ཀྱི་
བགོ་
བཤའ
། 

འོང་
འབ
བ་
ཡོང
ས་
བསོ
མས། 

ཟད་
འགྲོ་
བསོ
མས། 

ཁྲལ
་མ་
བཏ
བ་
གོང་
གི་
ཁེབ་
ས། 

ཁེབ
་ས་
ངེས
་
ཏིག
། 

ལས་
འཛིན/
ལས་
སྡེ། 

201
9 

202
0 

202
1 

20
19 

20
20 

20
21 

20
19 

20
20 

20
21 

20
19 

20
20 

20
21 

སོ་
ནམ། 304 

49
4 620 

36
8 

50
1 

64
7 

-
64 -7 

-
27 

-
68 -8 

-
27 

སྒོ་
ནོར་
གོང་
འཕེལ
་ལས་
འཛིན། 

45 23
4 

309 11
5 

22
8 

32
3 

-71 5 -13 -71 5 -13 

སོ་
ནམ་
འཕྲུལ

184 204 285 
19
0 

21
6 

29
2 

-5 -12 -7 -4 -13 -8 
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་ཆས་
ལས་
འཛིན། 
སྔོ་
ལྗང་
འབྲུག
་ལས་
འཛིན། 

75 56 26 63 57 32 12 -1 -7 6 -1 -5 

བཟ་ོ
གྲྭ 

183 203 14
5 

16
8 

17
7 

15
5 

15 26 -10 17 18 -10 

ཀུན་
གསལ
་ལས་
འཛིན། 

183 203 145 16
8 

17
7 

15
5 

15 26 -10 17 18 -10 

ཞབས
་ཏོག། 

3,9
57 

4,5
45 

5,0
59 

3,7
10 

4,0
80 

6,1
11 

21
7 

-
33
1 

57
2 

20
8 

-
41
1 

29
3 

འབྲུག
་
བཟའ་
སོྤྱད་
ལས་
འཛིན། 

1,51
6 

2,55
9 

2,4
77 

1,5
23 

2,6
71 

2,5
18 

-6 
-
11
2 

-
41 

-8 
-
11
2 

-
41 

གན་
ཤོག་
ལས་
འཛིན། 

228 147 702 
18
7 

12
7 

56
9 

41 20 
13
3 

28 14 94 
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ཁྲལ་
ཡངས
་ལས་
འཛིན། 

209 133 190 
14
1 

10
3 

12
9 

69 31 61 49 22 42 

འབྲུག
་

འགྲེམ
ས། 

192 135 216 16
6 

15
9 

22
5 

25 -
24 

-9 13 -
24 

-9 

རྒྱང་
བསྒྲག
ས། 

269 296 290 
28
5 

32
7 

31
2 -15 -31 -22 -10 -16 -31 

འབྲུག
་ཧེ་ལི་
ཀོབ་
ཊར་
ཞབས
་ཏོག་
ལས་
འཛིན། 

161 80 101 
12
6 

12
7 

13
1 

36 
-
47 

-30 22 
-
63 

-
47 

ཁྱིམ་
བཟོ་
གོང་
འཕེལ
། 

181 200 187 16
4 

23
6 

21
7 

17 -37 -30 10 -
27 

-
39 

འབྲུག
་གངོ་
འཕེལ

1,18
5 

94
4 

73
7 

1,0
81 

21
4 

1,8
37 74 

-
67 

52
3 

12
7 

-
14
0 

33
6 
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་
དངུལ
་ཁང་། 
རྒྱལ་
ཡོངས
་ནང་
བཟོ་
དང་
བཟོ་
གྲྭ་
ཆུང་
བའི་
དངུལ
་ཁང་། 

15 51 160 38 11
6 

17
1 

-
23 

-
64 

-12 -
23 

-
64 

-12 

གཞི་
གཟུང་
ལས་
སྡེ། 

7,2
24 

7,4
44 

8,3
57 

12
7 

70
1 

15
2 

7,0
97 

6,7
42 

8,2
05 

5,4
63 

4,
65
3 

5,7
42 

འབྲུག
་རྒྱུ་
ནོར་
གཞི་
གཟུང་
ལས་
སྡེ། 

7,2
24 

7,4
44 

8,3
57 

12
7 

70
1 

15
2 

7,0
97 

6,7
42 

8,2
05 

5,4
63 

4,
65
3 

5,7
42 

བསམོ
ས། 

11,
668 

12,
685 

14,
181 

4,3
72 

5,4
59 

7,0
65 

7,2
66 

6,4
29 

8,7
40 

5,6
20 

4,2
52 

5,9
98 



231 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

རྒྱུ་ནརོ་གཞི་བཟང་བརྒྱུད་པའི་ བགོ་བཤའ།                                                                                              
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ 
ལས
་
འཛི
ན/
ལས
་སྡེ། 

འངོ་འབབ་
ཡངོས་བསམོས། 

ཟད་འགྲོ་
བསམོས། 

ཁྲལ་བ་མ་
བཏབ་པའི་གོང་
ཁེབ་ས། 

ཁེབ་ས་ངེས་ཏིག། 

20
19 

20
20 

20
21 

20
19 

20
20 

20
21 

2
0
1
9 

20
20 

20
21 

2
01
9 

20
20 

2021 

ས་ོ
ནམ
། 

            
79
3  

           
63
0  

            
10
6  

            
70
8  

          
60
1  

             
99  

            
8
5  

           
30  

           
7  

         
6
1  

         
19  

            
1  

སླར
་
བྱུང་
ཐོན་
སྐྱེད
་
གོང
་
འཕེ
ལ། 

            
79
3  

           
63
0  

            
10
6  

            
70
8  

          
60
1  

             
99  

            
8
5  

           
30  

           
7  

         
6
1  

         
19  

                
1  

བཟོ
་གྲྭ། 

        
22
,7
36  

       
21
,0
4
8  

       
26
,2
32  

       
1
4,
89
0  

      
13
,9
21  

      
16
,0
21  

       
7,
8
4
6  

      
7,
12
7  

   
10
,2
11  

    
4,
8
3
2  

    
4,
4
3
3  

         
6,948  



232 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

དཔ
ལ་
ལན
་རྩི་
ས་
དབ
ང་
འཛི
ན། 

         
1,
53
3  

           
75
4  

            
88
9  

         
1,
4
38  

          
97
5  

        
1,
00
5  

            
9
5  

        
(2
21
) 

      
(1
16
) 

         
8
1  

      
(2
21
) 

       
(104) 

འབྲུ
ག་
སབ
་
ལེབ
་
ཐོན་
སྐྱེད
་
ལས
་
འཛི
ན། 

            
25
4  

           
19
1  

             
99  

            
28
2  

          
26
3  

           
21
7  

          
(2
8) 

         
(7
2) 

      
(1
18
) 

       
(2
7) 

       
(6
8) 

       
(117) 

འབྲུ
ག་
ས་
གཏེ
ར་
ལས
་

         
2,
1
4
4  

         
1,
72
0  

         
3,
9
41  

         
1,
7
93  

       
1,
79
3  

        
2,
77
6  

          
3
51  

         
(7
3) 

     
1,
16
6  

     
(1
1
4) 

       
(7
4) 

        
911  



233 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

འཛི
ན། 
གདུ
ངས
་
བས
མ་
རྩི་
ས། 

         
3,
38
9  

         
2,
6
9
4  

         
2,
86
4  

         
3,
4
4
0  

       
3,
00
8  

        
3,
13
2  

          
(5
1) 

        
(3
14
) 

      
(2
68
) 

     
(3
3
1) 

      
(6
0
4) 

       
(351) 

གདུ
ངས
་
བས
མ་
པོ་
ལི་
མར
་སི། 

            
17
8  

           
15
5  

            
17
9  

            
17
2  

          
14
7  

           
18
5  

             
6  

             
8  

          
(6
) 

          
8  

           
5  

          
(7) 

སླར
་
བྱུང་
གློག
་མེ་
ལས
་
འཛི
ན། 

        
11
,9
19  

       
13
,3
4
1  

       
12
,55
2  

         
4,
86
6  

       
6,
03
1  

        
5,
22
3  

       
7,
0
5
3  

      
7,
31
0  

     
7,
32
9  

    
4,
9
4
7  

    
5,
05
8  

     
5,097  

ཀོའུ
་ཕུ་
ཀི་

              
22  

             
25  

             
56  

              
39  

            
51  

             
54  

          
(1
7) 

         
(2
5) 

           
3  

       
(1
8) 

       
(2
6) 

            
2  



234 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

རྒྱལ
་སྤྱི་
ལས
་སྡེ། 
སྨན
་
ལྗོང
ས་
གསོ
་
རིག
་ལྟེ་
བ། 

         
1,
86
4  

           
93
7  

         
1,
3
4
6  

         
1,
90
8  

          
9
4
2  

        
1,
39
9  

          
(
4
4
) 

           
(5) 

        
(5
4) 

       
(5
0) 

         
11  

        
(57) 

སྨན
་
ལྗོང
ས་
སྨན
་
རས
་ལྟེ་
བ། 

               
65  

             
77  

              
77  

             
73  

           
(1
2) 

           
4  

         
(1
0) 

            
5  

ས་
གཏེ
ར་
ལས
་
འཛི
ན། 

         
1,
4
33  

         
1,
16
6  

         
4,
22
9  

            
95
2  

          
63
4  

        
1,
95
8  

          
4
8
1  

         
53
2  

     
2,
27
1  

       
3
3
6  

       
3
6
3  

     
1,568  



235 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

ཞབ
ས་
ཏགོ
། 

        
25
,6
7
6  

       
20
,0
7
7  

       
27
,2
6
4  

       
19
,1
7
9  

      
18
,7
4
6  

      
21
,2
4
4  

       
6,
4
9
7  

      
1,
33
2  

     
6,
02
0  

    
4,
3
8
9  

       
52
1  

     
3,734  

འབུ
ག་
ཚོང
་
འབྲེ
ལ་
ལས
་
འཛི
ན། 

              
-    

         
1,
68
9  

         
3,
16
2  

              
-    

       
1,
69
7  

        
3,
05
6  

            
-    

           
(9
) 

        
10
6  

         
-    

         
(9
) 

              
75  

འབྲུ
ག་
བརྒྱུ
ད་
འཕྲི
ན།. 

         
4,
03
9  

         
4,
78
6  

         
5,
38
3  

         
2,
33
8  

       
2,
51
4  

        
2,
4
40  

       
1,
7
0
1  

      
2,
27
2  

     
2,
9
4
3  

    
1,
10
3  

    
1,
53
8  

         
1,998  

འབྲུ
ག་
མཁ
འ་
འགྲུ
ལ། 

         
4,
16
2  

           
9
6
6  

            
55
6  

         
3,
6
60  

       
2,
25
0  

        
1,
91
5  

          
5
0
2  

     
(1,
28
4) 

   
(1,
35
9) 

       
3
4
3  

   
(1,
15
1) 

       
(1,490) 



236 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

ལས་འཛིན་/ལས་
སྡེ། 

འངོ་འབབ་ཡངོས་བསམོས། ཟད་འག་ོབསམོས། ཁྲལ་མ་བཏབ་གངོ་ཁབེ་ས། 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 

འབྲུག་གློག་མེ་
ལས་འཛིན། 

9,533 9,040 10,876 7,881 8,041 9,302 1,652 1,000 

ཐིམ་ཕུག་འཕྲུལ་
རིག་གླིང་ག། 

38 159 246 35 107 139 3 52 

འབྲུག་དངུལ་
ཁང་། 

4,016 1,711 1,654 2,605 1,587 964 1,411 124 

རྒྱལ་ཡོངས་
དངུལ་ཁང་། 

3,375 1,583 1,380 2,397 2,487 375 978 (904) 

འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་
ལས་འཛིན། 

513 145 4,007 263 63 3,054 250 82 

བསམོས། 49,205 41,755 53,603 34,777 33,267 37,364 14,428 8,488 



1 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

ཟུག་སྦྲགས་ ༡༠ པ་ གཞུང་དབང་ཚངོ་ལས་ཁང་དང་ དེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ བདགོ་
གཏད་ ཕགོ་ལམ་ གནས་གོང་བཅུད་བསྡུས། 

                   
ཐད་
ཀར་
གྱི་བགོ་
བཤའ། 

བདགོ་གཏད་བསམོས། ཕགོ་ལམ་བསམོས། བདགོ་གཏད་གནས་གོང་
ངེས་ཏིག། 

 
  2019 2020 2021 2019 2020 2021 201

9 
202
0 2021  

ས་ོནམ། 710 1,141 1,061 126 413 369 584 727 692  

སྒ་ནོར་
གོང་
འཕེལ་
ལས་
འཛིན། 

400 641 551 52 288 201 347 353 350  

སོ་ནམ་
འཕྲུལ་
ཆས་
ལས་
འཛིན། 

258 444 429 71 118 153 187 326 276  

སྔོ་ལྗོང་
འབྲུག་
གི་

52 56 81 3 7 15 50 49 66  



2 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

ལས་
འཛིན། 
བཟ་ོགྲྭ 296 331 292 84 111 102 0 0 0  
ཀུན་
གསལ་
ལས་
འཛིན། 

296 331 292 84 111 102        

ཞབས་
ཏགོ། 

33,38
2 

37,21
7 

43,26
3 

25,61
6 

28,10
5 

32,57
3 

7,76
5 

9,11
2 

10,68
9 

 

བཟའ་
སོྤྱད་
ལས་
འཛིན། 

710 1,542 1,511 403 590 600 306 953 912  

གན་
ཤོག་
ལས་
འཛིན། 

146 129 266 28 17 66 118 112 200  

ཁྲལ་
ཡངས་
ལས་
འཛིན། 

215 191 228 20 14 22 196 177 206  

འབྲུག་
འགྲེམ
ས། 

481 464 542 275 281 294 206 182 248  



3 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

རྒྱང་
བསྒྲག
ས་
ལས་
འཛིན། 

598 554 543 570 542 557 27 12 -14  

འབྲུག་
ཧེ་ལི་
ཀོབ་
ཊར་
ཞབས་
ཏོག་
ལས་
འཛིན། 

772 714 686 54 70 88 718 644 598  

ཁྱིམ་
བཟོ་
གོང་
འཕེལ་
ལས་
འཛིན། 

4,238 
4,22

3 5,149 1,229 1,193 1,136 
3,00
9 

3,03
0 

4,01
3 

 

འབྲུག་
གོང་
འཕེལ་
དངུལ་
ཁང་། 

25,75
9 

27,89
3 

31,59
1 

23,02
6 

25,34
8 

28,72
5 

2,73
4 

2,54
5 

2,86
6 

 



4 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

རྒྱལ་
ཡོངས་
ནང་
བཟོ་
དང་
བཟོ་གྲྭ་
ཆུང་
བའི་
དངུལ་
ཁང་། 

463 1,507 2,747 12 51 1,085 451 
1,45
6 1,661  

བསོམ
ས། 

34,38
7 

38,68
9 

44,61
6 

25,82
6 

28,62
9 

33,04
4 

8,34
9 

9,83
9 

11,38
1 

 

 
རྒྱུ་ནརོ་གཞི་གཟུང་བརྒྱུད་པའི་བགོ་བཤའ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ། 

ལས་
སྡེ།ོ བདགོ་གཏད་བསམོས། ཕགོ་ལམ་བསམོས། 

བདགོ་གཏད་གནས་གོང་
ངེས་ཏིག། 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
ས་ོ
ནམ། 

              
817  

            
999  

           
885  

            
220  

          
304  

          
239  

         
597  

        
695  

        
646  

སླར་
བྱུང་
ཐོན་
སྐྱེད་
གོང་

              
817  

            
999             

885  

            
220  

          
304            

239  

         
597  

        
695  

        
646  



5 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

འཕེལ
། 

བཟ་ོ
གྲྭ 

         
72,7
46  

       
74,4
42  

      
76,093  

       
18,38

7  

     
20,563  

     
20,960  

    
54,3
59  

   
53,8
79  

   
55,13

1  
དཔལ
་ལན་
རྩིས་
ས་
དབང་
འཛིན། 

           
1,600  

         
1,665  

        
1,601  

            
458  

          
747  

          
793  

      
1,14
2  

        
918  

        
808  

འབྲུག
་བསྲེ་
ལྕགས
་ལས་
སྡེ། 

           
1,757  

         
2,185  

        
2,405  

            
682  

       
1,011  

          
493  

      
1,07
5  

     
1,17
4  

     
1,91
2  

འབྲུག
་སྲབ་
ལེབ་
ལས་
སྡེ། 

              
812  

            
751  

           
750  

              
75  

            
97  

          
176  

         
737  

        
654  

        
571  

གདུང
ས་
བསམ
་རྩི་ས་
ལས་
འཛིན། 

           
9,887  

         
9,66

9  

        
9,463  

         
6,73

3  

       
7,119  

       
7,265  

      
3,15
4  

     
2,55
0  

     
2,19
8  

གདུང
ས་
བསམ
་པོ་
ལིམར

              
172  

            
162  

           
157  

            
119  

          
111  

          
113  

           
53  

          
50  

          
44  



6 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

་ལས་
འཛིན། 
འབྲུག
་སྔོ་
ལྗང་
ལས་
འཛིན།  

         
55,21

5  

       
56,02

8  

      
56,273  

         
8,610  

       
9,306  

       
9,699  

    
46,6
05  

   
46,7
22  

   
46,5
74  

ཀུའོ་
ཕུ་ཀུ་ 
རྒྱལ་
སྤྱི་
ལས་
འཛིན། 

                
89  

              
81  

             
84  

              
53  

            
32  

            
33  

           
36  

          
48  

          
51  

འབྲུག
་བཟོ་
གྲྭ་
ལས་
འཛིན། 

           
2,181  

         
2,37
6  

        
2,328  

         
1,306  

       
1,497  

       
1,445  

         
875  

        
879  

        
883  

སྨན་
ལྗོངས
་གསོ་
རིག་
ལས་
འཛིན། 

              
167  

           
176  

              
14  

            
17  

          
153  

        
159  

ས་
གཏོར་
ལས་
འཛིན། 

           
1,033  

         
1,358  

        
2,856  

            
351  

          
628  

          
925  

         
682  

        
730  

     
1,93
1  

ཞབས
་ཏགོ། 

       
187,2

55  

     
208,0
87  

    232,072  
     

150,1
45  

   
168,720     188,737  

    
37,1
10  

   
37,0
03  

   
40,1
47  



7 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

འབྲུག
་ཚེོང་
འབྲེལ
་ལས་
འཛིན། 

  
         

1,32
4  

        
1,114  

            
879  

          
595  

           
-    

        
445  

        
518  

འབྲུག
་
བརྒྱུད་
འཕྲིན་
ཚད། 

           
7,06
7  

         
7,207  

        
7,450  

         
2,42

7  

       
1,724  

       
1,606  

      
4,64

0  

     
5,48
3  

     
5,84
4  

འབྲུག
་
མཁའ
་
འགྲུལ
་ལས་
འཛིན།
. 

           
8,552  

         
9,630  

        
9,161  

         
4,92

6  

       
6,792  

       
7,431  

      
3,62
6  

     
2,83
8  

     
1,73
0  

གློག་
མེ་
ལས་
འཛིན། 

         
35,2
49  

       
35,03

5  

      
35,810  

       
20,61

1  

     
20,369  

     
20,657  

    
14,6
38  

   
14,6
66  

   
15,15

3  

ཐིམ་
ཕུག་
འཕྲུལ
་ཆས་
གླིང་
ག། 

              
415  

            
654  

           
754  

            
155  

          
345  

          
347  

         
260  

        
309  

        
407  

འབྲུག
་
དངུལ
་ཁང་། 

         
69,5
49  

       
87,18

6  
    100,680  

       
61,63

9  

     
80,028  

     
92,472  

      
7,91
0  

     
7,15
8  

     
8,20
8  



8 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ། 

རྒྱལ་
ཡོངས
་
དངུལ
་ཁང་། 

         
46,0
83  

       
46,0
67  

      
52,980  

       
42,1
33  

     
39,753  

     
45,841  

      
3,95
0  

     
3,95
0  

     
3,95
0  

འབྲུག
་ཉེན་
བཅོལ
་ལས་
འཛིན།
. 

         
20,3
40  

       
20,98

4  

      
24,124  

       
18,25

4  

     
18,830  

     
19,788  

      
2,08
6  

     
2,15
4  

     
4,33

6  

བསམོ
ས། 

       
260,8
18  

     
283,5
28  

    309,050  
     

168,7
52  

   
189,587  

   209,935  
    

92,0
66  

   
91,5
77  

   
95,9
23  

 


