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སྔོན་བརྗོད།སྔོན་བརྗོད།

དེ་ཡང་ ད་རེས་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ གཞི་སྒྱུར་གྱི་བརྩོོན་ཤུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་མང་ལས་གཡོག་ནང་ལུ་ དྭངས་

གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ཡར་དྲག་ ངེས་གཏན་བཟོོ་ཐོབས་ལུ་ འབད་རྩོོལ་གྱི་སྒོ་ལས།

  

མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་ གནས་ཚོད་ཁར་ འཚོོ་བ་སྐྱོང་ནི་ཡོདཔ་ བཟོོ་ཐོབས་ལུ་ དྲང་འོས་ཀྱི་གླ་ཆ་ སྤྲོོད་ནིའི་

གཞི་འགྱམ་བཙུགས་ནི་དང་། 

མི་མང་ལས་གཡོག་ནང་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ གཟེངས་ཐོོན་ ངར་ཤུགས་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་ཡོད་པའི་ ངོས་ལེན་ཐོོག་ལས།

མངོན་གསལ་མེད་པའི་ ཁེ་ཕོན་ཚུ་དང་བྲལ་བའི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ དྲང་སྙོམས་གླ་ཆའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ གཞི་

བཙུགས་འབ ད་ནིའི་དོན་ལས།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོོགས་ནང་ལས་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཨིན། 
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ལེའུ་ ༡ པ།ལེའུ་ ༡ པ།

འགོ་བརྗོད།འགོ་བརྗོད། 

མཚོན་གནས་མདོར་བསྡུས།མཚོན་གནས་མདོར་བསྡུས།

1. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༢ ཅན་མ་ཟེར་བརྗོད་དགོ། 

འགོ་བཙུགས་དུས་ཚོོད།འགོ་བཙུགས་དུས་ཚོོད།

2. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ ཆ་གནས་འགོ་བཙུགས་དགོ།:

(1) རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་སྡེའི་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོོགས་བཞི་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ དུས་སྐབས་

ལས་ ཆ་གནས་འགོ་བཙུགས་དགོ། 

(2) ཞི་གཡོགཔ་དང་ མི་མང་ལས་གཡོཔ་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ ཆ་གནས་

འགོ་བཙུགས་དགོ། 

(3) རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་འདུའི་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོོགས་བཞི་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ དུས་

སྐབས་ལས་ ཆ་གནས་འགོ་བཙུགས་དགོ། 

ཁྱབ་ཚོད།ཁྱབ་ཚོད།

3. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལུ་ ཁྱབ་ཚོད་ཡོད། 

ཆ་གནས། ཆ་གནས། 

4. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ཆ་གནས་ ཡོད་དགོཔ་དེ་ཡང་: 

(1) དངུལ་ཕོོགས་དང་འཐུས་ ཁེ་ཕོན་ གླ་ཆ་གཞན་ཚུ་ ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ནང་ལས་ བཏོན་དགོ་པའི་ མི་མང་ལས་

གཡོགཔ་ཅིག།  

(2) ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་དང་ འབྲུག་གི་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་བའི་ཚོན་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ 

འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ཁྲིམས་དོན་སྤེལ་ཁང་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་དང་འདྲ་བའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་

ནང་ལས་བཏོན་པའི་ དངུལ་ཕོོགས་དང་འཐུས། ཁེ་ཕོན། གླ་ཆ་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་ཐོབས་ལམ་དེ་ མི་

ཚུད།

(3) དངུལ་ཕོོགས་དང་ འཐུས། ཁེ་ཕོན། གླ་ཆ་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ནང་ལས་བཏོན་པའི་ དུས་

ཚོོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ གླ་ཆ་དང་ ལྷན་ཐོབས། ཚོོགས་བཞུགས་གླ་ཡོན། ལཱ་འཐུས། དམིགས་བསལ་གྱི་

འཐུས་གང་རུང་དང་ རྩིས་ཐོོ་སྤོོ་སོར་ཚུ་ འདི་ནང་མི་ཚུད། དེ་བཟུམ་མའི་ མ་དངུལ་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ནི་དང་ འགོ་

བཙུགས་ནི་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ གཞུང་གིས་ གཏན་འཁེལ་འབད་དགོ།  



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ། 2 |

ཆ་མེད།ཆ་མེད།

5. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ དངུལ་ཕོོགས་བསྐྱར་བཟོོའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཕོོགས་བསྐྱར་བཟོོའི་

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༩ ཅན་མ། འབྲུག་གི་དངུལ་ཕོོགས་བསྐྱར་བཟོོའི་(འཕྲི་སྣོན་)བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ཚུ་ ཆ་མེད་

བཏང་དགོ།   

ཚོབ་འཛིན།ཚོབ་འཛིན།

6. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་དང་འཐུས། ཁེ་ཕོན། གླ་ཆ་གཞན་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ 

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དགོངས་དོན་ཚུ་དང་ མ་མཐུན་པའི ་ སྔོན་མའི་གསལ་བསྒྲགས་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས། ལམ་སྟོོན། བཅའ་

ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ ཚོབ་འཛིན་འབད་དགོ།  



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ།  |3

ལེའུ་ ༢ པ།ལེའུ་ ༢ པ།

དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད།དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད།

དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད།དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད།

7. དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་དེ་ནང་ འགྱུར་མེད་དངུལ་ཕོོགས་དང་ འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས་གཉིས་ཚུད་དགོ།

8. འགྱུར་མེད་དངུལ་ཕོོགས་ནང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་དེ་ཡང་།: 

(1) ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་འདི་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕོན་དང་ ད་རེས་ གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་

འབད་དེ་ཡོད་པའི་ རྩིས་བཀོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོོར་འཇུག་འབད་དགོཔ་དང་། 

(2) དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ དངུལ་ཕོོགས་ནང་ལུ་ ད་རེས་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ ཡོངས་

ཁྱབ་ཅན་གྱི་འཐུས་ (ཁང་གླའི་འཐུས་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་)ཚུ་ ཚུད་དགོ།  

9. འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས་ནང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ ཚུད་དགོཔ་དེ་ཡང་།:

(1) ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས་ནང་ལུ་ འཐུས་ཚུ་དང་དོ་མཉམ་པའི་ དངུལ་རྐྱང་ཚུ་དང་། 

(2) གྲུབ་འབྲས་གུར་ གཞི་བརྟེན་པའི་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཚུད་དགོ། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༡ པ་: དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད།ཐིག་ཁྲམ་ ༡ པ་: དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད།

གཙང་དག་གླ་ཆ།

 

= འགྱུར་མེད་དངུལ་ཕོོགས། + འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས།

 

1. ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས།  (དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་

དམའ་མཐོའ་ + ལོ་བསྟོར་ཡར་སེང་།)

༢. དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ ཟླ་

རིམ་དངུལ་ཕོོགས།

 

1. ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས།

2. གྲུབ་འབྲས་གུར་ གཞི་བརྟེན་པའི་ སེམས་

ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢ པ་: དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ།ཐིག་ཁྲམ་ ༢ པ་: དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ།

ཨང་ དབྱེ་ཁག།

འགྱུར་མེད་དངུལ་ཕོོགས། འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས།

ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་

དངུལ་ཕོོགས།

དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དོན་ལུ་ བརྩི་

འཇོག་མེད་པའི་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས།

ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས། གྲུབ་འབྲས་གུར་གཞི་བརྟེན་པའི་ 

སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན།
༡. ཞི་གཡོགཔ་ཚུ། གཞི་རྟེན་དངུལ་

ཕོོགས།

ཁང་གླ།

བརྒྱུད་འབྲེལ། 

ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར། ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས། ཁྱད་ལཱ། སྒྲིག་

གོ། ནུབ་མོའི་ལཱ། དཀའ་སྡུག་ས་ཁོངས། ས་ཁ་མཐོོ་ས། དུས་

འཐེབ་འཐུས། ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན། ཁག་འབག་གི་འཐུས། འོད་

རླབས་ཀྱི་འཐུས།

ངོ་རྐྱ    ང་། 

ལས་ཚོོགས། 

རྒྱལ་ཡོངས།

༢. མི་མང་ལས་

གཡོགཔ་གཞན་ཚུ།

གཞི་རྟེན་དངུལ་

ཕོོགས།

ཁང་གླ།

བརྒྱུད་འབྲེལ།

ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར། ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས། ནང་འཁོད་ལས་

རོགས། འཐུང་ཆུ་དང་གློག་མེ། སྣུམ་དང་དེད་གཡོགཔ།  སྣུམ་

འཁོར་ཉོ་སྒྲུབ། ཐོག་བཅད་རང་དབང་། དཀའ་སྡུག་ས་ཁོངས། དུས་

འཐེབ་འཐུས། ས་ཁ་མཐོོ་ས། དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཁུར། 

དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕོན། 

ངོ་རྐྱང་། 

ལས་ཚོོགས། 

རྒྱལ་ཡོངས།



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ། 4 |

ལེའུ་ ༣ པ།ལེའུ་ ༣ པ།

འགྱུར་མེད་དངུལ་ཕོོགས།འགྱུར་མེད་དངུལ་ཕོོགས། 

འགྱུར་མེད་དངུལ་ཕོོགས།འགྱུར་མེད་དངུལ་ཕོོགས།

10. འགྱུར་མེད་དངུལ་ཕོོགས་དེ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་འོང་དགོཔ་དེ་ཡང་:

(1) ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ (དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ + ལོ་བསྟོར་ཡར་སེང་།)

(2) དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས། 

ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས། ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས།  

11. ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ནང་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་རེ་རེའི་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་དང་ ལོ་བསྟོར་ཡར་སེང་

ཚུ་ཚུད་དགོཔ་དང་། མི་མང་ལས་གཡོགཔ་གི་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་འོང་དགོ།:

ཐིག་ཁྲམ་ ༣ པ་: ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི།ཐིག་ཁྲམ་ ༣ པ་: ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི།
གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། དམའ་མཐོའ།དམའ་མཐོའ། ཡར་སེང་།ཡར་སེང་། མཐོོ་ཚོད།མཐོོ་ཚོད།

ལྷན་གཞུང་དྲང་་ན། 84,180 1,685 92,605
གཞུང་དྲང་་ན། 73,845 1,480 81,245
བཀོད་ཁྱབ་༡པ་/བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༡པ། 62,220 1,245 80,895
བཀོད་ཁྱབ་༢པ་/བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༢པ། 52,195 1,045 67,870
བཀོད་ཁྱབ་༣པ་/བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༣པ། 44,120 885 57,395
ཁྱད་ལཱ་ ༡ པ། 36,570 735 47,595
ཁྱད་ལཱ་༢པ་/བལྟ་རྟོག་དང་བལྟ་སྐྱོར་༡པ། 32,300 650 42,050
ཁྱད་ལཱ་༣པ་/བལྟ་རྟོག་དང་བལྟ་སྐྱོར་༢པ། 28,315 570 36,865
ཁྱད་ལཱ་༤པ་/བལྟ་རྟོག་དང་བལྟ་སྐྱོར་༣པ། 25,220 505 32,795
ཁྱད་ལཱ་༥པ་/བལྟ་རྟོག་དང་བལྟ་སྐྱོར་༤པ། 20,645 415 26,870
བལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ། 19,970 400 25,970
བལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ། 18,095 365 23,570
བལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ། 16,535 335 21,560
བལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ། 14,675 295 19,100
བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ། 13,575 275 17,700
ལག་ལེན་ ༡ པ། 13,300 270 17,350
ལག་ལེན་ ༢ པ། 12,495 250 16,245
ལག་ལེན་ ༣ པ། 11,355 230 14,805
ལག་ལེན་ ༤ པ། 10,550 215 13,775
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ཐིག་ཁྲམ་ ༤ པ་: མི་མང་ལས་གཡོགཔ་གཞན་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི།ཐིག་ཁྲམ་ ༤ པ་: མི་མང་ལས་གཡོགཔ་གཞན་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི།

གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ།
དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི།དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི།

དམའ་མཐོའ།དམའ་མཐོའ། ཡར་སེང་།ཡར་སེང་། མཐོོ་ཚོད།མཐོོ་ཚོད།

སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ།

བློོན་་ན། 190,800 3,815 209,875
བློོན་པོ་ཚུ། 137,800 2,755 151,575
ལྡོག་ཕོགས་འགོ་ཁྲིདཔ། 137,800 2,755 151,575
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན། 137,800 2,755 151,575
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན། 137,800 2,755 151,575
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་འོགམ། 84,180 1,685 92,605
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་འོགམ། 84,180 1,685 92,605
སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ། 73,845 1,475 81,220
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།

མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་སྤྱི། 137,800 2,755 151,575
མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་དཔོན་ཚུ། 84,180 1,685 101,030
་་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་སྤྱི། 77,535 1,555 93,085
་་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་དཔོན་ཚུ། 73,845 1,480 88,645
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོོགས། འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོོགས། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚོང་།

ཁྲི་འཛིན། 84,180 1,685 92,605
ལྷན་འཛིན། 67,235 1,345 73,960
རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ། 84,180 1,685 92,605
རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། 84,180 1,685 92,605
སྐུ་སྒེར་ལྷན་ཚོོགས།

ཁྲི་འཛིན། 137,800 2,755 151,575
ལྶྷྷན་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ། 67,235 1,345 87,410
ས་གནས་གཞུང་།

ཁྲོམ་དཔོན་ཚུ། 52,195 1,045 57,420
རྒཔོ་ཚུ། 33,040 660 36,340
དམང་མི་ཚུ། 24,780 495 27,255
རྫོོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི། 24,780 500 27,280
ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི། 12,155 245 13,380
ཚོོགས་པ། 12,155 245 13,380
གཞན་གྱི་རིགས།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོོན་པ། 10,920 220 14,220
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གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ།
དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི།དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི།

དམའ་མཐོའ།དམའ་མཐོའ། ཡར་སེང་།ཡར་སེང་། མཐོོ་ཚོད།མཐོོ་ཚོད།

གཞི་རིམ་ཞབས་ཏོག་ལས་གཡོགཔ། 9,450 190 12,300
སྤྱིར་བཏང་ཞབས་ཏོག་ལས་གཡོགཔ། 10,505 210 13,655
ཨ་ལོའི་གཅེས་སྐྱོང་ཕོན་རོགས། 13,575 275 17,700
རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་དང་ ཞི་གཡོག་དང་རིགས་བགྲེས་པའི་ལས་གཡོགཔ།

བལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ། 19,970 400 25,970
བལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ། 18,095 365 23,570
བལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ། 16,535 335 21,560
བལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ། 14,675 295 19,100
བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ། 13,575 275 17,700
ལག་ལེན་ ༡ པ། 13,300 270 17,350
ལག་ལེན་ ༢ པ། 12,495 250 16,245
ལག་ལེན་ ༣ པ། 11,355 230 14,805
ལག་ལེན་ ༤ པ། 10,550 215 13,775

12. མི་མང་ལས་གཡོཔ་ཅིག་ ཟླཝ་བར་མཚོམས་ལུ་ བསྐོ་བཞག་/གོ་གནས་ཡར་སེངདང་ མི་མང་ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ ཐོ་དད་བཟོོ་

བ་ཅིན་  ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་དེ་ ཚོད་སྙོམས་སྒོ་ལས་ སྤྲོོད་དགོ། 

མི་མང་ལས་གཡོཔ་གཞན་ཚུ།མི་མང་ལས་གཡོཔ་གཞན་ཚུ།

13. ཞི་གཡོག་གི་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་དང་ ཆ་མཚུངས་པའི་ མི་མང་ལས་གཡོཔ་གཞན་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དེ་ ཞི་གཡོག་

ནང་གི་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་དང་ འདྲ་མཉམ་འོང་དགོ།

དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས།དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས། 

14. མི་མང་ལས་གཡོཔ་ཚུ་གི་ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས་དེ་ གཤམ་འཁོད་

བཞིན་དུ་འོང་དགོ། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༥ པ་:  ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་དངུལ་ཕོོགས། ཐིག་ཁྲམ་ ༥ པ་:  ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་དངུལ་ཕོོགས། 

གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ།
ཟུར་ཕོོགས་དང་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་དངུལ་ཕོོགས། (ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་)ཟུར་ཕོོགས་དང་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་དངུལ་ཕོོགས། (ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་)

ཁང་གླའི་འཐུས།ཁང་གླའི་འཐུས། བརྒྱུད་འབྲེལ།བརྒྱུད་འབྲེལ། བསྡོོམས།བསྡོོམས།

ལྷན་གཞུང་དྲང་་ན། 16,835 2,000 18,835
གཞུང་དྲང་་ན། 14,770 2,000 16,770
བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ། 12,445 1,000 13,445
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གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ།
ཟུར་ཕོོགས་དང་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་དངུལ་ཕོོགས། (ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་)ཟུར་ཕོོགས་དང་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་དངུལ་ཕོོགས། (ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་)

ཁང་གླའི་འཐུས།ཁང་གླའི་འཐུས། བརྒྱུད་འབྲེལ།བརྒྱུད་འབྲེལ། བསྡོོམས།བསྡོོམས།

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ། 10,440 1,000 11,440
བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ། 8,825 1,000 9,825
བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༡པ། 12,445 12,445
བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༢པ། 10,440 10,440
བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༣པ། 8,825 8,825
ཁྱད་ལཱ་༡པ། 7,315 7,315
ཁྱད་ལཱ་༢པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་༡པ། 6,460 6,460
ཁྱད་ལཱ་༣པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་༢པ། 5,665 5,665
ཁྱད་ལཱ་༤པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་༣པ། 5,045 5,045
ཁྱད་ལཱ་༥པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར༤པ། 4,130 4,130
བལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ། 3,995 3,995
བལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ། 3,620 3,620
བལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ། 3,500 3,500
བལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ། 3,500 3,500
བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ། 3,500 3,500
ལག་ལེན་ ༡ པ། 3,500 3,500
ལག་ལེན་ ༢ པ། 3,500 3,500
ལག་ལེན་ ༣ པ། 3,500 3,500
ལག་ལེན་ ༤ པ། 3,500 3,500

ཐིག་ཁྲམ་ ༦ པ་ : མི་མང་ལས་གཡོཔ་གཞན་ཚུ་གི་ ཟུར་ཕོོགས་ནང་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས།ཐིག་ཁྲམ་ ༦ པ་ : མི་མང་ལས་གཡོཔ་གཞན་ཚུ་གི་ ཟུར་ཕོོགས་ནང་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས། 
གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ཟུར་ཕོོགས་ནང་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས། (དངུལ་ཀྲམ།)ཟུར་ཕོོགས་ནང་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས། (དངུལ་ཀྲམ།)

ཁང་གླའི་འཐུས།ཁང་གླའི་འཐུས། བརྒྱུད་འབྲེལ།བརྒྱུད་འབྲེལ། བསྡོོམས།བསྡོོམས།
སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ།

བློོན་་ན། ཁང་གླ་མེད། ཟོད་འགྲོ་ངོ་མ། -
བློོན་པོ་ཚུ། ཁང་གླ་མེད། 5,000 5,000
ལྡོག་ཕོགས་འགོ་ཁྲིདཔ། ཁང་གླ་མེད། 5,000 5,000
ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན། ཁང་གླ་མེད། 5,000 5,000
ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན། ཁང་གླ་མེད། 5,000 5,000
ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་འོགམ། 25,255 2,000 27,255
ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་འོགམ། 25,255 2,000 27,255
སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི། 22,150 2,000 24,150
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
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གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ཟུར་ཕོོགས་ནང་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས། (དངུལ་ཀྲམ།)ཟུར་ཕོོགས་ནང་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས། (དངུལ་ཀྲམ།)
ཁང་གླའི་འཐུས།ཁང་གླའི་འཐུས། བརྒྱུད་འབྲེལ།བརྒྱུད་འབྲེལ། བསྡོོམས།བསྡོོམས།

མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་སྤྱི། 41,340 7,750* 49,090
མངོན་མཐོོའི་དྲང་དཔོན་ཚུ། 16,835 2,000 18,835
་་མཐོོའི་ཁྲིམས་སྤྱི། 15,505 2,000 17,505
་་མཐོོའི་དྲང་དཔོན་ཚུ། 14,770 2,000 16,770
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོོགས་/བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོོགས་/ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་/རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་/རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚོང་། 

ཁྲི་འཛིན། ཁང་གླ་མེད། 2,000 2,000
ལྷན་འཛིན། 13,445 2,000 15,445
རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ། ཁང་གླ་མེད། 2,000 2,000
རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། ཁང་གླ་མེད། 2,000 2,000
སྐུ་སྒེར་ལྷན་ཚོོགས།

ཁྲི་འཛིན། 41,340 7,750*        49,090
ལྷན་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ། 13,445 2,000 15,445
ས་གནས་གཞུང་།

ཁྲོམ་དཔོན་ཚུ། 1,000 1,000
རྒཔོ་ཚུ། 500 500
དམང་མི། 200 200
རྫོོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི། 200 200
ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི། 100 100
ཚོོགས་པ། 200 200
གཞན་གྱི་རིགས།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོོན་པ། 3,500 3,500
གཞི་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོང་ལས་གཡོགཔ། 3,500 3,500
སྤྱིར་བཏང་རྒཡབ་སྐྱོར་ལས་གཡོགཔ། 3,500 3,500
ཨ་ལོའི་གཅེས་སྐྱོང་ཕོན་རོགས། 3,500 3,500
རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་དང་ ཞི་གཡོག་དང་རིགས་འདྲེས་ལས་གཡོག།

བལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ། 3,995 3,995
བལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ། 3,620 3,620
བལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ། 3,500 3,500
བལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ། 3,500 3,500
བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ། 3,500 3,500
ལག་ལེན་ ༡ པ། 3,500 3,500
ལག་ལེན་ ༢ པ། 3,500 3,500
ལག་ལེན་ ༣ པ། 3,500 3,500
ལག་ལེན་ ༤ པ། 3,500 3,500
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ཁང་གླའི་འཐུས།ཁང་གླའི་འཐུས།

15. རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པའི་ ཁང་གླའི་འཐུས་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ཨིན།:

(༡) ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ གཞན་ཚུ་གི་ ཁང་གླའི་འཐུས་དེ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ རེ་དང་ 

སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ རེའི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

(༢) གོ་གནས་སྡེ་རིམ་ བལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ་དང་ དེའི་འོག་རྒྱུ་ལུ་ ཟླ་རིམ་སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣,༥༠༠ རེའི་

ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

(༣) ་ད་དུ་བཀོད་པའི་སྡོོད་ཁྱིམ་ སྤྲོོད་དེ་ཡོད་པའི་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁང་གླའི་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་མེད། (ལྷན་

རྒྱས་གདན་ས་ནང་སྡོོད་མི་དང་ རྫོོང་བདག་དང་ དྲང་དཔོན་ཚུ།)

(༤) ཞི་གཡོག་གི་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁང་

གླ་དེ་ཡང་ ཞི་གཡོག་ནང་གི་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་དང་ དོ་མཉམ་པའི་ཚོད་གཞི་ཁར་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཐུས།བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཐུས།

16. བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐུས་ རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་མི་དེ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ཨིན།:

(༡) བློོན་་ན་ལུ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ ཟོད་འགྲོ་ངོ་མའི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད། 

(༢) རྫོོང་རབ་/དྲང་པ་/དྲང་དཔོན་རབ་འབྱམས་ཚུ་ལུ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠ རེའི་ཐོོབ་ལམ་

ཡོད།

(༣) བློོན་་ན་གྱི་ དྲང་་ན་གཙོ་འཛིན་/བརྒྱུད་འབྲེལ་མཁས་མཆོག་/སྐུ་སྒེར་དྲང་་ན་/སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས་ཚུ་ལུ་ བརྒྱུད་

འབྲེལ་གྱི་འཐུས་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༥༠༠ རེའི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད། 

(༤) ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོོགས་ཀྱི་བོློན་པོ་དང་ དེ་ཚུ་དང་དོ་མཉམ་པའི་ གོ་གནས་འཆང་མི་ཚུ་གི་ སྐུ་སྒེར་དྲང་་ན་/སྐུ་སྒེར་

ལས་རོགས་ཚུ་ལུ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༠༠༠ རེའི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད། 

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་གླ་ཡོན།ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་གླ་ཡོན།

17. ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ གླ་ཡོན་གྱི་ཐོོབ་ལམ་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ཨིན།:

(1) བློོན་་ན་དང་ ལྷན་གཞུང་བློོན་པོ་/རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་/རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་/ལྡོག་

ཕོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་/རྩོ་ཁྲིམས་ཡིག་ཚོང་ཚུ་གི་འགོ་འཛིན་/རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ (ལྷན་རྒྱས་གདན་ས་ནང་སྡོོད་མི་)ཚུ་

ལུ་ ཟོད་འགྲོ་ངོ་མའི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད།   

(2) མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་སྤྱི་དང་ སྐུ་སྒེར་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་ རང་སོའི་སྡོོད་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་གྱི་གླ་ཡོན་ (དངུལ་ཀྲམ་ ༢,༧༥༠)ཚུད་པའི་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་  དངུལ་ཀྲམ་ ༧,༧༥༠ རེའི་ཐོོབ་ལམ་

ཡོད།
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ལེའུ་ ༤ པ།ལེའུ་ ༤ པ།

འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས།འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས། 

འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས།འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས།

18. འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས་ཀྱི་ འགྲུབ་ཚུལ་དེ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་འོང་དགོ།: 

(1) ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས།

(2) གྲུབ་འབྲས་གུར་ གཞི་བརྟེན་པའི་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན།

ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས། ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས། 

19. གཤམ་འཁོད་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས་འོག་ལུ་ ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས་སྦེ་ མཉམ་བསྡོབས་འབད་དགོ།

གསོརིག་དང་སྨན་བཅོས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ལཱ་གི་འཐུས། གསོརིག་དང་སྨན་བཅོས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ལཱ་གི་འཐུས། 

20. གསོ་རིག་དང་སྨན་བཅོས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ ཁྱད་ལཱ་གི་འཐུས་དེ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ འོང་དགོ།:

(༡) མཐོོ་རིམ་ཤེས་ཚོད་ཡོད་པའི་ ཌོཀ་ཊར་/མཐོོ་རིམ་ཤེས་ཚོད་ཡོད་པའི་ སོ་བཅོས་ཌོཀ་ཊར་ མཐོོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚོད་

འོག་རྒྱུ་འབད་མི་དང་ སྨན་བཅོས་གཡོག་ཐོོག་ཡོད་པའི་ དྲང་འཚོོ་ལུ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་

ཆ་ ༤༥ རེ། 

(༢) གསོ་རིག་དང་སོ་བཅོས་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ རེ།

(༣) གསོ་རིག་དང་སོ་བཅོས་ཀྱི་ ནང་གསེས་མཁས་མཆོག་ལུ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ རེ།

(༤) ནད་གཡོགཔ་དང་ སྨན་བཅོས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ (སྨན་པ་ཚུ་ཡང་ཚུད་) སྒྲིག་གཡོག་གི་ལོ་གྲངས་གུར་ གཞི་བརྟེན་

ཏེ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ གི་བར་ནའི་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད།  

སོབ་སྟོོན་གྱི་འཐུས།སོབ་སྟོོན་གྱི་འཐུས།

21. སོབ་སྟོོན་གྱི་འཐུས་དེ་ སྒྲིག་གཡོག་གི་ལོ་གྲངས་གུར་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ 

དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ གི་བར་ན་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་སྦེ་ སྤྲོོད་དགོ།  

མཁའ་འགྲུལ་/མཁའ་འགྲུལ་ལམ་སྟོོན་དང་ གནམ་ཐོང་ལས་གཡོགཔ་/ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་/རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚོང་/རྒྱལ་མཁའ་འགྲུལ་/མཁའ་འགྲུལ་ལམ་སྟོོན་དང་ གནམ་ཐོང་ལས་གཡོགཔ་/ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་/རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚོང་/རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་/ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཚུ་ནང་གི་ ཞིབ་རྩོོདཔ་ཚུ་གི་ ཁྱད་ལཱ་གི་འཐུས། གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་/ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཚུ་ནང་གི་ ཞིབ་རྩོོདཔ་ཚུ་གི་ ཁྱད་ལཱ་གི་འཐུས། 

22. མཁའ་འགྲུལ་ལས་གཡོགཔ་ (མཁའ་འགྲུལ་ལག་ལེན་དང་ གནམ་གྲུའི་སྤུས་ཚོད་འགོ་དཔོན། མཁའ་འགྲུལ་ལམ་སྟོོན་དང་ 

གནམ་ཐོང་ཞབས་ཏོག་འོག་གི་ ལག་ཁྱེར་ཅན་གྱི་ ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་ ཁྱད་ལཱ་གི་འཐུས་དེ་ སྒྲིག་

གཡོག་གི་ལོ་གྲངས་གུར་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ རེའི་

བར་ན་སྤྲོོད་དགོ། 
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23. ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་/རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་པ་དང་ རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚོང་ནང་གི་ ཞིབ་

རྩོོདཔ་ཚུ་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སོྤྲོད་ཐོོག་གི་ ཁྱད་ལཱ་གི་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ 

རེ་སྤྲོོད་དགོ།

24. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་ལཱ་གི་འཐུས་དེ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ 

བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ རེ་དང་། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ ཁྱད་ལཱ་འབད་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་

ལཱ་གི་འཐུས་དེ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ རེ་སྤྲོོད་དགོ།

25. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་/རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་དོན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ 

ཁྱད་ལཱ་གི་འཐུས་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ རེ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་སྤྲོོད་དགོ།:

(1) ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་/རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་དོན་གྱི་ལས་

གཡོགཔ་ (དཔེར་ན་ མི་སྟོོབས་/དངུལ་རྩིས་/འཆར་གཞི་)ཚུ་གི་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཐོོག་གི་ ཁྱད་ལཱ་གི་འཐུས་ 

དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ རེ་འབད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ 

འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ། ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་/རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ད་ཡོད་སྤྱིར་

བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་དོན་གྱི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ རེའི་ 

ཁྱད་ལཱ་གི་འཐུས་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་/རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ལུ་ ཁོང་གི་ལས་གཡོག་ 

མཇུག་མ་བསྡུ་རིང་ལུ་ ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས་འོག་ལུ་ རང་འཇགས་བཞག་དགོ། 

(2) སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ བསྐོ་བཞག་འགྲུབ་མི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་/རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཞི་གཡོག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ལུ་ ཆ་གནས་བཞག་

དགོ། 

ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར།ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར།

26. ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར་དེ་ ཟླ་རིམ་གཅིག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཚོད་སྙོམས་འབད་

དགོ།

27. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་ཚེས་གྲངས་ཚུན་ལུ་ བསགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ངལ་གསོ་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ སྐྱོང་བཞག་

དེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོོགས་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོོག་ལས་ གཏན་འཁེལ་འབད་དགོ། ཨིན་

རུང་ ལོ་གྲངས་ཚོང་ཤུལ་གྱི་དགོངས་ཞུ་/བློོ་འདོད་ཐོོག་གི་དགོངས་ཞུ་ཚུ་གི་ཐོད་ལུ་ ངལ་གསོ་བསགས་ཚོད་ མཐོོ་ཤོས་ཉིན་

གྲངས་ ༩༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་སྒྱུར་འབད་ཆོག།  

ངལ་གསོའི་འགྲོ་འགྲུལ་འཐུས།ངལ་གསོའི་འགྲོ་འགྲུལ་འཐུས།

28. ལོ་བསྟོར་བཞིན་དུ་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་གུར་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ ངལ་གསོའི་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་

འཐུས་ མཐོོ་ཚོད་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥,༠༠༠ ཚུན་ སྤྲོོད་སྲོོལ་ཡོད་མི་དེ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཚོད་སྙོམས་འབད་དགོ།  
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ཐིག་ཁྲམ་ ༧ པ་: ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར་དང་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས།ཐིག་ཁྲམ་ ༧ པ་: ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར་དང་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས། 

གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ།
ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས་ (དངུལ་ཀྲམ་)ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས་ (དངུལ་ཀྲམ་)

ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར།ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར། ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས།ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས།

ལྷན་གཞུང་དྲང་་ན། 7,015 1,250
གཞུང་དྲང་་ན། 6,155 1,250
བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ། 5,185 1,250
བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ། 4,350 1,250
བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ། 3,675 1,250
བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༡ པ། 5,185 1,250
བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༢ པ། 4,350 1,250
བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༣ པ། 3,675 1,250
ཁྱད་ལཱ་༡པ། 3,050 1,250
ཁྱད་ལཱ་༢པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་༡པ། 2,690 1,250
ཁྱད་ལཱ་༣པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་༢པ། 2,360 1,250
ཁྱད་ལཱ་༤པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་༣པ། 2,100 1,250
ཁྱད་ལཱ་༥པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར༤པ། 1,720 1,250
བལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ། 1,665 1,250
བལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ། 1,510 1,250
བལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ། 1,380 1,250
བལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ། 1,225 1,225
བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ། 1,130 1,130
ལག་ལེན་ ༡ པ། 1,110 1,110
ལག་ལེན་ ༢ པ། 1,040 1,040
ལག་ལེན་ ༣ པ། 945 945
ལག་ལེན་ ༤ པ། 880 880

ཐིག་ཁྲམ་ ༨ པ་ : མི་མང་ལས་གཡོགཔ་གཞན་ཚུ་གི་ ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར་དང་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས།ཐིག་ཁྲམ་ ༨ པ་ : མི་མང་ལས་གཡོགཔ་གཞན་ཚུ་གི་ ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར་དང་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས།
ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས་ (དངུལ་ཀྲམ་)

གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར། ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས།

སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ།

བློོན་་ན། 15,900 1,250
བློོན་པོ་ཚུ། 11,485 1,250
ལྡོག་ཕོགས་འགོ་ཁྲིདཔ། 11,485 1,250
ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན། 11,485 1,250
ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན། 11,485 1,250
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ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས་ (དངུལ་ཀྲམ་)

གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར། ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས།

ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་འོགམ། 7,015 1,250
ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་འོགམ། 7,015 1,250
སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི། 6,155 1,250
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།

མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་སྤྱི། 11,485 1,250
མངོན་མཐོོའི་དྲང་དཔོན་ཚུ། 7,015 1,250
་་མཐོོའི་ཁྲིམས་སྤྱི། 6,460 1,250
་་མཐོོའི་དྲང་དཔོན་ཚུ། 6,155 1,250
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོོགས་/བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོོགས་/ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་/རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་/རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚོང་། 

ཁྲི་འཛིན། 7,015 1,250
ལྷན་འཛིན། 5,605 1,250
རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ། 7,015 1,250
རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། 7,015 1,250
སྐུ་སྒེར་ལྷན་ཚོོགས།

ཁྲི་འཛིན། 11,485 1,250
ལྷན་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ། 5,605 1,250
ས་གནས་གཞུང་།

ཁྲོམ་དཔོན་ཚུ། 4,350 1,250
རྒཔོ་ཚུ། 2,755 1,250
དམང་མི། 2,065 1,250
རྫོོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི། 2,065 1,250
ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི། 1,015 1,250
ཚོོགས་པ། 1,015 1,250
གཞན་གྱི་རིགས།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོོན་པ། 910 910
གཞི་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོང་ལས་གཡོགཔ། 790 790
སྤྱིར་བཏང་རྒཡབ་སྐྱོར་ལས་གཡོགཔ། 875 875
ཨ་ལོའི་གཅེས་སྐྱོང་ཕོན་རོགས། 1,130 1,130
རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་དང་ ཞི་གཡོག་དང་རིགས་འདྲེས་ལས་གཡོག།

བལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ། 1,665 1,250
བལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ། 1,510 1,250
བལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ། 1,380 1,250
བལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ། 1,225 1,225
བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ། 1,130 1,130
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ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས་ (དངུལ་ཀྲམ་)

གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ངལ་གསོ་དངུལ་སྒྱུར། ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས།

ལག་ལེན་ ༡ པ། 1,110 1,110
ལག་ལེན་ ༢ པ། 1,040 1,040
ལག་ལེན་ ༣ པ། 945 945
ལག་ལེན་ ༤ པ། 880 880

སྒྲིག་གོའི་འཐུས།སྒྲིག་གོའི་འཐུས།

29. ནད་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ སྒྲིག་གོའི་འཐུས་དེ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༤༡༥ རེ་ སྤྲོོད་དགོ།

ཐོག་བཅད་རང་དབང་གི་གནང་སྦྱིན།ཐོག་བཅད་རང་དབང་གི་གནང་སྦྱིན།

30. ཐོག་བཅད་རང་དབང་གི་ གནང་སྦྱིན་དེ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་འོང་དགོ། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༩ པ་: ཐོག་བཅད་རང་དབང་གི་གནང་སྦྱིན།ཐིག་ཁྲམ་ ༩ པ་: ཐོག་བཅད་རང་དབང་གི་གནང་སྦྱིན། 
གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ཟླ་རིམ་དངུལ་བསྡོོམས དངུལ་ཀྲམ།ཟླ་རིམ་དངུལ་བསྡོོམས དངུལ་ཀྲམ།

བློོན་་ན། 25,000
མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་སྤྱི། ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན། ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན། ལྡོག་ཕོགས་འགོ་ཁྲིདཔ། ལྷན་གཞུང་བློོན་

པོ། དེ་ཚུ་དང་དོ་མཉམ་པའི་ གོ་གནས་འཆང་མི། 

16,665

སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི། 12,500

སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ དེད་གཡོག་པའི་འཐུས།སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ དེད་གཡོག་པའི་འཐུས།

31. སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ (བློོན་་ན་/ལྷན་གཞུང་བློོན་པོ་/ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་/ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་ མ་བརྩི་བར་) 

དེད་གཡོག་པའི་འཐུས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠,༠༠༠ རེ་སྤྲོོད་དགོ། 

སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྣུམ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཐུས།སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྣུམ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཐུས། 

32. སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ (བློོན་་ན་/ལྷན་གཞུང་བློོན་པོ་/ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་/ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་ མ་བརྩི་བར་) 

སྣུམ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཐུས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠,༠༠༠ རེ་སྤྲོོད་དགོ། 

སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་འཐུས། (སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད།) སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་འཐུས། (སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད།) 

33. སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ (བློོན་་ན་/ལྷན་གཞུང་བློོན་པོ་/ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་/ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་ མ་བརྩི་བར་) 

སྣུམ་འཁོར་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་འཐུས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༦,༦༦༥ རེ་སྤྲོོད་དགོ། 
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ས་གནས་གཞུང་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ འགན་ཁུར་འཐུས། ས་གནས་གཞུང་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ འགན་ཁུར་འཐུས། 

34. དམིགས་བསལ་གྱི་ འགན་ཁུར་གྱི་འཐུས་དེ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༦,༠༠༠ 

དང་ ཁྲི་འཛིན་འོགམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣,༠༠༠ རེ་སྤྲོོད་དགོ། 

འཐུང་ཆུ་དང་གློག་མེའི་གླ་ཡོན།འཐུང་ཆུ་དང་གློག་མེའི་གླ་ཡོན། 

35. མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་སྤྱི་དང་ སྐུ་སྒེར་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་ འཐུང་ཆུ་དང་གློག་མེའི་གླ་ཡོན་ ཟླ་རིམ་

བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༨,༥༠༠ རེ་སྤྲོོད་དགོ། 

36. ལྷན་རྒྱས་གདན་ས་ནང་བཞུགས་མི་ ལྷན་གཞུང་བློོན་པོ་ (བློོན་་ན་མ་བརྩི་བར་)/རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་/རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་/ལྡོག་ཕོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ གློག་མེའི་གླ་ཡོན་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༨,༥༠༠ 

རེ་སྤྲོོད་དགོ། 

37. ལྷན་རྒྱས་གདན་ས་ནང་བཞུགས་མི་ རྩོ་ཁྲིམས་འདུས་ཚོོགས་ཡིག་ཚོང་གི་འགོ་འཛིན་/རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཚུ་ལུ་ གློག་མེའི་

གླ་ཡོན་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣,༠༠༠ རེ་སྤྲོོད་དགོ། 

ནང་འཁོད་ལས་རོགས།ནང་འཁོད་ལས་རོགས། 

38. བློོན་་ན་/ལྷན་གཞུང་བློོན་པོ་དང་ དོ་མཉམ་པའི་གོ་གནས་འཆང་མི་/རྩོ་ཁྲིམས་འདུས་ཚོོགས་ཡིག་ཚོང་གི་འགོ་འཛིན་/རྩོོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཚུ་ལུ་ ནང་འཁོད་ལས་རོགས་ཚུ་ དངུལ་སྒྱུར་ཐོོག་ལས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༩,༤༥༠ རེ་སྤྲོོད་

དགོ།

རྒེད་འོག་ནང་འཁོད་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་དོན་ལུ་ (འཁོར་ལམ་ཡོད་ས་དང་མེད་ས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་) སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་ རྒེད་འོག་ནང་འཁོད་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་དོན་ལུ་ (འཁོར་ལམ་ཡོད་ས་དང་མེད་ས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་) སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་ 

འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས། འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས། 

39. ས་གནས་གཞུང་གི་ ལཱ་འགན་འབག་མི་ཚུ་ལུ་ རྒེད་འོག་ནང་འཁོད་ (འཁོར་ལམ་ཡོད་ས་དང་མེད་ས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་) འགྲོ་

འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་སྤྲོོད་དགོ།

ཐིག་ཁྲམ་ ༡༠ པ་: སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཐོོག་གི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས།ཐིག་ཁྲམ་ ༡༠ པ་: སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཐོོག་གི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས།
གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ཟླ་རིམ་དངུལ་བསྡོོམས། (དངུལ་ཀྲམ་)།ཟླ་རིམ་དངུལ་བསྡོོམས། (དངུལ་ཀྲམ་)།

རྒཔོ། 1,500
དམང་མི། 1,125
ཚོོགས་པ། 500
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དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་བདེ་སྒྲིག། དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་བདེ་སྒྲིག།  

40. མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ག་རའི་དོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་དམའ་མཐོའ་གུར་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ བརྒྱ་

ཆ་ ༥ རེ་ བདེ་སྒྲིག་ཐོོག་ལས་སྤྲོོད་དགོ།: 

ཐིག་ཁྲམ་ ༡༡ པ་: དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ བདེ་སྒྲིག་བརྒྱ་ཆ་ ༥ - ཞི་གཡོགཔ་ཚུ།ཐིག་ཁྲམ་ ༡༡ པ་: དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ བདེ་སྒྲིག་བརྒྱ་ཆ་ ༥ - ཞི་གཡོགཔ་ཚུ།
གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ཟླ་རིམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རེའི་བདེ་སྒྲིག་ (དངུལ་ཀྲམ་)།ཟླ་རིམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རེའི་བདེ་སྒྲིག་ (དངུལ་ཀྲམ་)།

ལྷན་གཞུང་དྲང་་ན། ༤,༢༡༠

གཞུང་དྲང་་ན། ༣,༦༩༠

བཀོད་ཁྱབ་ ༡ པ། ༣,༡༡༠

བཀོད་ཁྱབ་ ༢ པ། ༢,༦༡༠

བཀོད་ཁྱབ་ ༣ པ། ༢,༢༠༥

བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༡ པ། ༣,༡༡༠

བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༢ པ། ༢,༦༡༠

བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༣ པ། ༢,༢༠༥

ཁྱད་ལཱ་༡པ། 1,༨༣༠

ཁྱད་ལཱ་༢པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་༡པ། ༡,༦༡༥

ཁྱད་ལཱ་༣པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་༢པ། ༡,༤༡༥

ཁྱད་ལཱ་༤པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་༣པ། ༡,༢༦༠

ཁྱད་ལཱ་༥པ་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར༤པ། ༡,༠༣༠

བལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ། ༡,༠༠༠

བལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ། ༩༠༥

བལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ། ༨༢༥

བལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ། ༧༣༥

བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ། ༦༨༠

ལག་ལེན་ ༡ པ། ༦༦༥

ལག་ལེན་ ༢ པ། ༦༢༥

ལག་ལེན་ ༣ པ། ༥༧༠

ལག་ལེན་ ༤ པ། ༥༣༠
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ཐིག་ཁྲམ་ ༡༢ པ་: དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ བདེ་སྒྲིག་བརྒྱ་ཆ་ ༥ - མི་མང་ལས་གཡོཔ་གཞན་ཚུ།ཐིག་ཁྲམ་ ༡༢ པ་: དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ བདེ་སྒྲིག་བརྒྱ་ཆ་ ༥ - མི་མང་ལས་གཡོཔ་གཞན་ཚུ།
གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ཟླ་རིམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རེའི་བདེ་སྒྲིག་ (དངུལ་ཀྲམ་)།ཟླ་རིམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རེའི་བདེ་སྒྲིག་ (དངུལ་ཀྲམ་)།

སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ།

བློོན་་ན། ༩,༥༤༠

བློོན་པོ་ཚུ། ༦,༨༩༠

ལྡོག་ཕོགས་འགོ་ཁྲིདཔ། ༦,༨༩༠

ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན། ༦,༨༩༠

ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན། ༦,༨༩༠

ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་འོགམ། ༤,༢༡༠

ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་འོགམ། ༤,༢༡༠

སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི། ༣,༦༩༠

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།

མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་སྤྱི། ༦,༨༩༠

མངོན་མཐོོའི་དྲང་དཔོན་ཚུ། ༤,༢༡༠

་་མཐོོའི་ཁྲིམས་སྤྱི། ༣,༨༧༥

་་མཐོོའི་དྲང་དཔོན་ཚུ། ༣,༦༩༠

ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོོགས་/བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོོགས་/ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་/རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་/རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚོང་། 

ཁྲི་འཛིན། ༤,༢༡༠

ལྷན་འཛིན། ༣,༣༦༠

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ། ༤,༢༡༠

རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། ༤,༢༡༠

སྐུ་སྒེར་ལྷན་ཚོོགས།

ཁྲི་འཛིན། ༦,༨༩༠

ལྷན་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ། ༣,༣༦༠

ས་གནས་གཞུང་།

ཁྲོམ་དཔོན་ཚུ། ༢,༦༡༠

རྒཔོ་ཚུ། ༡,༦༥༠

དམང་མི། ༡,༢༤༠

རྫོོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི། ༡,༢༤༠

ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི། ༦༡༠

ཚོོགས་པ། ༦༡༠

གཞན་གྱི་རིགས།

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོོན་པ། ༥༤༥

གཞི་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོང་ལས་གཡོགཔ། ༤༧༥

སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོགཔ། ༥༢༥

ཨ་ལོའི་གཅེས་སྐྱོང་ཕོན་རོགས། ༦༨༠
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གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ཟླ་རིམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རེའི་བདེ་སྒྲིག་ (དངུལ་ཀྲམ་)།ཟླ་རིམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རེའི་བདེ་སྒྲིག་ (དངུལ་ཀྲམ་)།

རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་དང་ ཞི་གཡོག་དང་རིགས་འདྲེས་ལས་གཡོག།

བལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ། ༡,༠༠༠

བལྟ་སྐྱོར་ ༢ པ། ༩༠༥

བལྟ་སྐྱོར་ ༣ པ། ༨༢༥

བལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ། ༧༣༥

བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ། ༦༨༠

ལག་ལེན་ ༡ པ། ༦༦༥

ལག་ལེན་ ༢ པ། ༦༢༥

ལག་ལེན་ ༣ པ། ༥༧༠

ལག་ལེན་ ༤ པ། ༥༣༠

དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་འགྱུར་མེད་སྤྲོོད་ཆ།དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་འགྱུར་མེད་སྤྲོོད་ཆ།

41. གོ་གནས་སྡེ་རིམ་ ཁྱད་ལཱ་ ༡ པ་དང་ དེའི་འོག་རྒྱུའི་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དཀའ་སྡུག་མར་ཕོབ་ཀྱི་དོན་ལས་ གཤམ་

འཁོད་བཞིན་དུ་ དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ འགྱུར་མེད་སྤྲོོད་ཆ་ཚུ་ སྤྲོོད་དགོ།:

ཐིག་ཁྲམ་ ༡༣ པ་ : དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་འགྱུར་མེད་སྤྲོོད་ཆ།ཐིག་ཁྲམ་ ༡༣ པ་ : དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་འགྱུར་མེད་སྤྲོོད་ཆ།
གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ཁྱད་ལཱ་ ༡ པ་ལས་ ཁྱད་ཁྱད་ལཱ་ ༡ པ་ལས་ ཁྱད་

ལཱ་ ༤ པ་ཚུན། ལཱ་ ༤ པ་ཚུན། 
ཁྱད་ལཱ་ ༥ པ་ལས་ བལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ་ཚུན།ཁྱད་ལཱ་ ༥ པ་ལས་ བལྟ་སྐྱོར་ ༤ པ་ཚུན། བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་མན་ཆད།བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་མན་ཆད།

ཟླ་རིམ་དངུལ་བསྡོོམས་ (དངུལ་ཀྲམ་)། ༡,༠༠༠ ༡,༥༠༠ ༢,༠༠༠

42. དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ བརྒྱ་ཆ་ ༣ རེའི་བདེ་སྒྲིག་དང་ དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ འགྱུར་མེད་སྤྲོོད་ཆ་ཚུ་གི་ འཕྲོོ་མཐུད་ཀྱི་ཐོད་ལུ་ 

གཞུང་གིས་ དུས་དང་དུས་ལུ་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ གཞུང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དངུལ་ཁུངས་གནས་སྟོངས་

གུར་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས་ཐོོག་ལས་ བདེ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ བྱ་སྟོབས་བདེ་བའི་ སྐུལ་ཤུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཨིན། 

གྲུབ་འབྲས་གུར་ གཞི་བརྟེན་པའི་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན།གྲུབ་འབྲས་གུར་ གཞི་བརྟེན་པའི་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན།

43. ཚོད་འཇལ་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ སྲོ་བརྟན་གུར་ གཞི་བརྟེན་པའི་ གྲུབ་འབྲས་གུར་གཞི་བརྟེན་པའི་ སེམས་ཤུགས་

མཐུན་རྐྱེན་དེ་ གྲུབ་འབྲས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ སྤྲོོད་དགོ།

44. རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ལས་ཚོོགས་ ངོ་རྐྱང་བཅས་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་ལུ་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཆ་ཤས་ཚུ་ལས་འགྲུབ་མི་ 

གྲུབ་འབྲས་གུར་གཞི་བརྟེན་པའི་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ གཟེངས་ཐོོན་གྱི་སྐུལ་ཤུགས་དང་ འགྲན་ཟླ་ཅན་གྱི་ དངུལ་

ཕོོགས་ཚུ་སྤྲོོད་ཐོབས་ལུ་ ལོ་བསྟོར་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ གུར་ལྷོད་སྲིད།
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ལེའུ་ ༥ པ།ལེའུ་ ༥ པ།

འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ཚུ།འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ཚུ།

འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ཚུ།འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ཚུ།

45. དམིགས་བསལ་གྱི་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་དང་ གནས་སྟོངས་ལུ་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ཚུ་ གོ་གནས་

སྡེ་རིམ་དང་ གནས་སྟོངས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་ཚོད་གཞི་ཁར་ རང་འཇགས་

བཞག་དགོ། 

46. འཐུས་ཚུ་ འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས་འོག་ལུ་ ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས་སྦེ་ མཉམ་བསྡོབས་འབད་དགོ།

ནུབ་མོའི་ལཱ་འགན་གྱི་འཐུས།ནུབ་མོའི་ལཱ་འགན་གྱི་འཐུས།

47. ནད་པའི་འཕྲོོ་མཐུད་སྐྱོང་བཞག་གི་དོན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ཆུ་ཚོོད་ ༡༢ རེའི་ ནུབ་མོའི་ལཱ་འགན་འབག་མི་ གསོ་བའི་ཁྱད་ལཱ་

འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ནུབ་མོའི་ལཱ་འགན་གྱི་འཐུས་ ནུབ་མོ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠ རེ་སྤྲོོད་དགོ།

འོད་རླབས་ཀྱི་འཐུས། འོད་རླབས་ཀྱི་འཐུས། 

48. འོད་རླབས་ཀྱི་འཐུས་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་ ༣,༠༠༠ ཚུན་གྱི་ཐོོབ་ལམ་དེ་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོོག་ལས་ དངུལ་

རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ གཏན་འཁེལ་བཟོོ་དགོ།    

དཀའ་སྡུག་ས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས།དཀའ་སྡུག་ས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས།

49. དཀའ་སྡུག་ས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་དེ་ མཐོོ་ཚོད་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠,༠༠༠ ཚུན་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད། དཀའ་སྡུག་ས་ཁོངས་དེ་ གཞུང་

གིས་གནང་བའི་ཐོོག་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ གཏན་འཁེལ་འབད་དགོ། 

ཁག་འབག་གི་འཐུས།ཁག་འབག་གི་འཐུས།

50. བྱ་སྟོབས་བདེ་བའི་ དངུལ་ཕོོགས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ དུས་ཐུང་གི་དོན་ལུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ མི་

སྟོོབས་འགྲུབ་ནི་དང་ རིག་རྩོལ་འདུ་ཐོབས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཁག་འབག་གི་འཐུས་དེ་ ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ལས་ བརྒྱ་

ཆ་ ༣༠ ཚུན་སྤྲོོད་དགོ།

དམིགས་བསལ་ཁག་འབག་གི་འཐུས།དམིགས་བསལ་ཁག་འབག་གི་འཐུས།

51. དམིགས་བསལ་ཁག་འབག་གི་འཐུས་དེ་ གཞུང་གི་གནང་བའི་ཐོོག་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ གཏན་འཁེལ་

འབད་ཡོད་པའི་ ཁྱད་ལཱ་གི་རིག་རྩོལ་ མཐོོ་དྲགས་འབད་མིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 
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ས་ཁ་མཐོོ་སའི་འཐུས།ས་ཁ་མཐོོ་སའི་འཐུས།

52. ས་ཁ་མཐོོ་སའི་འཐུས་དེ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ཨིན།:

ཐིག་ཁྲམ་ ༡༤ པ་: ས་ཁ་མཐོོ་སའི་འཐུས།ཐིག་ཁྲམ་ ༡༤ པ་: ས་ཁ་མཐོོ་སའི་འཐུས།
མཐོོ་ཚོད། ཟླ་རིམ་གྱི་འཐུས་ (དངུལ་ཀྲམ་)།

ཕིཊ་ ༡༠,༠༠༠ ལས་ ཕིཊ་ ༡༢,༠༠༠ ཚུན་གྱི་ ས་ཁོངས་ནང་། ༢,༠༠༠ 

ཕིཊ་ ༡༢,༠༠༠ ལས་ལྷག་པའི་ས་ཁོངས་ནང་། ༣,༠༠༠ 

དུས་འཐེབ་ཀྱི་འཐུས།དུས་འཐེབ་ཀྱི་འཐུས། 

53. བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་འོག་རྒྱུའི་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་གྱི་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་བལྟ་སྐྱོར་པ་གིས་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་དུས་

ཚོོད་རྫོོགས་ཤུལ་དང་ བདུན་ཕྲོག་ངལ་གསོ་ གཞུང་གི་ངལ་གསོ་བཅས་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་བཀོདཔ་ད་ 

དུས་འཐེབ་ཀྱི་འཐུས་སྤྲོོད་དགོ། 

གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ།གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ། 

54. གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་སྤྲོོད་དགོ།:

ཐིག་ཁྲམ་ ༡༥ པ་: སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ། ཐིག་ཁྲམ་ ༡༥ པ་: སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ། 
གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ཐོོབ་ལམ། ཐོོབ་ལམ། མཐོོ་ཚོད། (དངུལ་ཀྲམ་)མཐོོ་ཚོད། (དངུལ་ཀྲམ་)

བཀོད་ཁྱབ་ཡན་ཆད། ཀྲག་ ༢ (མཐོོ་ཤོས་ ཀྲཱན་ ༡༠ རེ་འབད་མི།) 55,000

ཁྱད་ལཱ་༡ པ་ལས་ ཁྱད་ལཱ་ ༥ པ་ཚུན་/བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་ ༡ པ་ལས་ བལྟ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ ༤ པ་ཚུན། 

ཀྲཱག་ ༡ (མཐོོ་ཤོས་ ཀྲཱན་ ༡༠ འབད་མི།) 27,000

བལྟ་སྐྱོར་༡ པ་མན་ཆད། ཌི་སི་ཨེམ་ ༡ (མཐོོ་ཤོས་ ཀྲཱན་ ༨ འབད་མི།) 15,000

ཐོབས་གཞི་ (ཀྲཱག་གྲངས་/ཌི་སི་ཨེམ་*ཀྲཱན་*གོང་གི་ཚོད་གཞི་*ས་ཐོག་རིང་ཚོད་།)

55. གནས་སོར་/དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་དེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ གནས་ཚིག་ཚུ་དང་བསྟུན་

དགོ།:

(༡) མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ འཁོར་ལམ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ་ད་དུ་བཀོད་པའི་ ས་ཐོག་རིང་

ཚོད་ཀྱི་ ཚོད་གཞི་གུར་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ ཐོོབ་བརྗོད་ཚུ་བཀོད་དགོ། ཐོོབ་བརྗོད་བཀོད་པའི་དངུལ་བསྡོོམས་དང་ གོང་ལུ་ 

་ད་དུ་བཀོད་པའི་མཐོོ་ཚོད་གཉིས་ལས་ དངུལ་བསྡོོམས་ ག་དམའ་མི་དེ་ སྤྲོོད་དགོ།

(༢) འཁོར་ལམ་ལས་ འཁོར་ལམ་མེད་པའི་ས་ཁར་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་ནི་དེ་ དོས་ལམ་རེ་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢༠ རེ་སྦེ་ 

རྩིས་བཀོད་འབད་དགོ། 
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(༣) མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལུ་ར་ དེ་འཕྲོོ་ལས་ ཡང་བསྐྱར་བསྐོ་བཞག་གྲུབ་མི་ལུ་ 

དུས་སྐབས་དེ་ཁར་ དགོངས་ཞུའི་དོན་ལུ་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ ཐོོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཆོག་ནི་དང་། དེ་ཡང་ 

གནས་ཡུན་རྫོོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཐོོབ་བརྗོད་བཀོད་ཆོག།  

(༤) དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ རང་ཡུལ་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་ཆ་དེ་ བསྐོ་བཞག་གི་གནས་ཚོད་ 

ཡང་ན་ གནས་ཚིག་ཚུ་གི་ བསྒྱུར་བཅོས་ལུ་ གཞི་མ་བརྟེན་པར་ མི་མང་ལས་གཡོག་གི་ གནས་ཡུན་གཅིག་ནང་ལུ་ 

ཐེངས་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

(༥) ཨིན་རུང་ གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཤུལ་གྱི་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ས་ཐོག་རིང་ཚོད་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ གི་ནང་

འཁོད་འབད་མི་ལུ་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ གནས་སོར་གནང་སྦྱིན་ གནས་སོར་གྱི་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་གི་ ཐོོབ་

ལམ་མེད།

 

གནས་སོར་གནང་སྦྱིན།གནས་སོར་གནང་སྦྱིན།

56. མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ གནས་སོར་གནང་སྦྱིན་དེ་ གནས་སོར་/དགོངས་ཞུའི་གནས་སྐབས་ནང་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ གཞི་

རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ཀྱི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད།.

གནས་སོར་/དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས། གནས་སོར་/དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས། 

57. མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ གནས་སོར་/དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།:

(༡) མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ གནས་སོར་འགྱོཝ་ད་ རང་(འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་- སྣུམ་འཁོར་བཱསི་གི་གླ་ཆ་ ཡང་ན་ 

སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚོད་)དང་ བཟོའ་ཚོང་ (སྣུམ་འཁོར་བཱསི་གི་གླ་ཆ་)ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཟོད་འགྲོ་སྦེ་ འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ 

ཐོོབ་ལམ་ཡོད། སྣུམ་འཁོར་བཱསི་གི་ཚོབ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚོད་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་བཀོད་ཚེ་ བཟོའ་ཚོང་ལུ་ སྣུམ་

འཁོར་བཱསི་གི་ གླ་ཆའི་ཐོོབ་ལམ་མེད། 

(༢) དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཟོད་འགྲོ་སྦེ་ འགྲུལ་འཐུས་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ 

གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ཀྱི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

འབྲུག་གི་ ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ སྦྱོོང་བརྡར་བའི་འཐུས། འབྲུག་གི་ ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ སྦྱོོང་བརྡར་བའི་འཐུས། 

58. འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ གདམ་ཁ་གྲུབ་སྟེ་ གཡོག་གི་སྔ་གོང་སྦྱོོང་བརྡར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སྦྱོོང་བརྡར་བའི་འཐུས་ 

ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་ ༥,༠༠༠ རེ་ སྤྲོོད་དགོ་མི་དེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ གཏན་འཁེལ་གནང་སྟེ་ གསལ་བསྒྲགས་གནང་

དགོ།

རྫོོང་ཁག་འཆམ་དང་ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་མི་/དོ་དམ་/འཆམ་དཔོན་/འཆམ་མཇུག་/རྩེད་དཔོནམ་ཚུ་གི་འཐུས། རྫོོང་ཁག་འཆམ་དང་ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་མི་/དོ་དམ་/འཆམ་དཔོན་/འཆམ་མཇུག་/རྩེད་དཔོནམ་ཚུ་གི་འཐུས། 

59. རྫོོང་ཁག་འཆམ་དང་ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་མི་/དོ་དམ་/འཆམ་དཔོན་/འཆམ་མཇུག་/རྩེད་དཔོནམ་ཚུ་གི་འཐུས་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་

དུ་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།:



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ། 22 |

ཐིག་ཁྲམ་ ༡༦ པ་: རྫོོང་ཁག་འཆམ་དང་ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་མི་/དོ་དམ་/འཆམ་དཔོན་/འཆམ་མཇུག་/རྩེད་དཔོནམ་ཚུ་གི་འཐུས།ཐིག་ཁྲམ་ ༡༦ པ་: རྫོོང་ཁག་འཆམ་དང་ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་མི་/དོ་དམ་/འཆམ་དཔོན་/འཆམ་མཇུག་/རྩེད་དཔོནམ་ཚུ་གི་འཐུས། 
འཐུས།འཐུས། གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། དངུལ་བསྡོོམས་ (དངུལ་ཀྲམ་.)དངུལ་བསྡོོམས་ (དངུལ་ཀྲམ་.)

ཟླ་རིམ་འཐུས། འཆམ་དང་ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་མི། ༢,༥༠༠

དོ་དམ་/འཆམ་དཔོན་/འཆམ་མཇུག་/རྩེད་དཔོནམ་ཚུ།  ༣,༠༠༠

འཐུང་ཆུ་དང་གློག་མེའི་ གླ་ཡོན། འཐུང་ཆུ་དང་གློག་མེའི་ གླ་ཡོན།  

60. བློོན་་ན་གྱི་དོན་ལུ་ ཟླ་རིམ་འཐུང་ཆུ་དང་ གློག་མེའི་གླ་ཡོན་དེ་ ཟོད་འགྲོ་ངོ་མའི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད། 

61. ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོོགས་ཀྱི་ བློོན་པོ་ཚུ་/རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་/རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་/ལྡོག་ཕོགས་

འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཟླ་རིམ་འཐུང་ཆུ་གི་ ཟོད་འགྲོ་ངོ་མའི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

62. ལྷན་རྒྱས་གདན་ས་ནང་བཞུགས་མི་ རྩོ་ཁྲིམས་འདུས་ཚོོགས་ཡིག་ཚོང་གི་འགོ་འཛིན་/རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཟླ་

རིམ་འཐུང་ཆུ་གི་ ཟོད་འགྲོ་ངོ་མའི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད།  

་ད་དུ་བཀོད་པའི་ ལཱ་འགན་སྣུམ་འཁོར། ་ད་དུ་བཀོད་པའི་ ལཱ་འགན་སྣུམ་འཁོར། 

63. ་ད་དུ་བཀོད་པའི་ ལཱ་འགན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་དེ་ གཞུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐོོག་ལས་ ཁུངས་ལྡན་མ་བཟོོ་ཚུན་ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་ 

༣ པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ ད་རེས་ཡོད་པའི་ གནས་ཚོད་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་

འཐོབ་དགོ།:

ཐིག་ཁྲམ་ ༡༧ པ་: ་ད་དུ་བཀོད་པའི་ ལཱ་འགན་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ།ཐིག་ཁྲམ་ ༡༧ པ་: ་ད་དུ་བཀོད་པའི་ ལཱ་འགན་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ། 
ཨང་ཨང་ ་ད་དུ་བཀོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ། ་ད་དུ་བཀོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ། ཤུགས་ཚོད་སི་སི།ཤུགས་ཚོད་སི་སི།

༡ མི་རྗེ་བློོན་་ན།
བཀོལ་སྤྱོོད་སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཤུགས་

ཚོད་ སི་སི་ ༣༠༠༠ དང་དེའི་ཡན་ཆད། 

༢ ལྷན་གཞུང་བློོན་པོ་དང་ གོ་གནས་དོ་མཉམ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཚུ། 
བཀོལ་སྤྱོོད་སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཤུགས་

ཚོད་ སི་སི་ ༣༠༠༠ ཚུན། 

 ༣ རྩོ་ཁྲིམས་འདུས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་དང་ རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། 
བཀོལ་སྤྱོོད་སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཤུགས་

ཚོད་ སི་སི་ ༢༨༠༠ ཚུན། 

༤ མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་དཔོན་ཚུ་དང་ ་་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་སྤྱི།
བཀོལ་སྤྱོོད་སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཤུགས་

ཚོད་ སི་སི་ ༢,༨༠༠ ཚུན། 

༥ ལྷན་གཞུང་དྲང་་ན་དང་ གཞུང་དྲང་་ན་ཚུ།
བཀོལ་སྤྱོོད་སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཤུགས་

ཚོད་ སི་སི་ ༢,༨༠༠ ཚུན།

༦
་་མཐོོའི་དྲང་དཔོན་ཚུ་དང་ རྩོ་ཁྲིམས་འདུགས་ཚོོགས་ཀྱི་ འཐུས་མི་དང་ལྷན་འཛིན་ཚུ། 

སྐུ་སྒེར་ལྷན་ཚོོགས། 
བཀོལ་སྤྱོོད་སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཤུགས་

ཚོད་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ ཚུན། 



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ།  |23

ཨང་ཨང་ ་ད་དུ་བཀོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ། ་ད་དུ་བཀོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ། ཤུགས་ཚོད་སི་སི།ཤུགས་ཚོད་སི་སི།

༧

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་འདུ་དང་ ཚོོགས་སྡེའི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲང་་ན་ཚུ་དང་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་
དྲང་་ན་ཚུ་ 

(གྲྭ་ཚོང་ལྷན་ཚོོགས་དང་ ས་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་)། རྒྱལ་སྤྱི་ས་མཚོམས་ཀྱི་དྲང་་ན། འཇིགས་
མེད་རྡོ་རྗེ་ དབང་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་ འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་གི་ སྲིད་འཛིན་ཚུ། 

བཀོལ་སྤྱོོད་སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཤུགས་
ཚོད་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ ཚུན།

༨ རྫོོང་བདག་ཚུ།
བཀོལ་སྤྱོོད་སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཤུགས་

ཚོད་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ ཚུན།

༩
མདོ་་ན་/ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་་ན་ཚུ་ (ལྷན་ཁག་/ལས་ཁུངས་/

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་/རྩོ་ཁྲིམས་འདུགས་ཚོོགས་ཡིག་ཚོང་ཚུ་)དང་ ཁྲོམ་དཔོན་ཚུ།
བཀོལ་སྤྱོོད་སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཤུགས་

ཚོད་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ ཚུན། 

༡༠
མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་དང་ ་་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ ཐོོ་བཀོད་ཡོངས་ཁྱབ་དང་ 

དྲང་དཔོན་ཚུ་ (རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།)
བཀོལ་སྤྱོོད་སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཤུགས་

ཚོད་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ ཚུན། 

༡༡
གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་ གཙུག་ལག་གཙོ་འཛིན་འོགམ་དང་ སྲིད་
འཛིན་ དེ་ལས་ འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཁྲིམས་དོན་སོབ་གྲྭ་གི་ ཆོས་ཚོད་འགོ་

འཛིན།

 བཀོལ་སྤྱོོད་སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཤུགས་
ཚོད་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ ཚུན། 

འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་པའི་ འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ཚུ།འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་པའི་ འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ཚུ། 

64. ད་རེས་ཡོད་པའི་ འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ།:

(1) མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འདྲེན་གྱི་ཐོོབ་ལམ་ ཡང་ན་ ཐོོབ་ལམ་དངུལ་སྒྱུར་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡.༥ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༢༥ འབད་མི་ཚུ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ། ཨིན་རུང་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འདྲེན་

གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད་མི་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་ཐོོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ ཆ་

གནས་མ་སྤེལ་བའི་ཚེས་གྲངས་ཚུན་ རང་འཇགས་བཞག་དགོ། གལ་སྲིད་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ ཆ་གནས་མ་སྤེལ་

བའི་ ཚེས་གྲངས་ཚུན་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འདྲེན་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ ཚེ་འདས་སོང་ཚེ་ 

ཐོོབ་ལམ་དེ་ དབང་ལེན་འབད་དགོ། ལག་ལེན་གྱི་བྱ་སྒོ་དེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ བརྩོམ་དགོ། 

(2) སྒེར་དོན་དངུལ་ཕོོགས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ། ཨིན་རུང་ སྒེར་དོན་དངུལ་ཕོོགས་སྦེ་ཐོོབ་པའི་ 

དངུལ་བསྡོོམས་དེ་ འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས་འོག་ལུ་ ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས་སྦེ་ མཉམ་བསྡོབས་འབད་དགོ། 

(3) འབུ་རས་དམརཔོ་ (གཉིས་སྐལ་མའི་གོ་གནས་འཆང་མི་)ཚུ་ལུ་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༠ རེ་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད་མི་དེ་ 

འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ།  

(4) རྫོོང་བདག་ཚུ་ལུ་ ལོ་བསྟོར་བཞིན་དུ་ ཐོག་བཅད་རང་དབང་གནང་སྦྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ ༧༥,༠༠༠ རེ་ཐོོབ་སྲོོལ་ཡོད་མི་

དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟོད་འགྲོའི་ཆ་ཤས་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ།

(5) རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྦྱོོང་བརྡར་ལུ ཉིན་བསྟོར་གྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢,༠༠༠ རེ་འབད་མི་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་

དགོ། ཨིན་རུང་ ནང་འཁོད་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དེ་ ཆ་གནས་ཡོད་མེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོོབ་

ལམ་ཡོད། 
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(6) གཞུང་གིས་ དཔའ་རྟགས་གནང་ནི་མེད་པའི་དུས་སྐབས་ནང་ དཔའ་རྟགས་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ 

༥༠,༠༠༠ རེ་སྤྲོོད་སྲོོལ་ཡོད་མི་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟོད་འགྲོའི་ ཆ་ཤས་སྦེ་བཀོད་དགོ།

(7) རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་འདུ་/རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་སྡེ་/རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཚུ་གི་ ཚོོགས་ཐེངས་རེ་རེ་ལུ་ 

དུས་འཐེབ་ཀྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥,༠༠༠ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥,༠༠༠ རེ་འབད་མི་ཚུ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ། 

(8) ངོ་ཚོབ་ཀྱི་འཐུས་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་ ༥,༠༠༠ རེ་ མཐོོ་ཚོད་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ ཐོོབ་སྲོོལ་ཡོད་མི་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་

བཅད་དགོ། 

(9) དངུལ་རྐྱང་ལག་ལེན་གྱི་འཐུས་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཀྲམ་ ༤༠༠ རེ་ ཐོོབ་སྲོོལ་ཡོད་མི་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ།

(10) ས་གནས་གཞུང་གི་ ཚོོགས་བཞུགས་གླ་ཡོན་སྦེ་ ཁྲོམ་དཔོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥,༠༠༠ (རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་སྡེ་)/རྒཔོ་ལུ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ ༥,༠༠༠ (རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་སྡེ་)/དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༠༠༠ (ཁྲོམ་སྡེའི་ཚོོགས་སྡེ་)/དམང་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ 

༥,༠༠༠ (རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་སྡེ་)/དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༠༠༠ (ཁྲོམ་སྡེ་ཚོོགས་སྡེ་)/རྫོོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་འཐུས་མི་ལུ་་དངུལ་ཀྲམ་ 

༥,༠༠༠ /ཚོོགས་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༠༠༠ (རྒེད་འོག་ཚོོགས་འདུ་)/ཁྲོམ་སྡེ་འཐུས་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥,༠༠༠ 

(ཁྲོམ་སྡེ་ཚོོགས་སྡེ་) ཐོོབ་སྲོོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ།   

(11) གཞུང་གིས་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གི་ འབྲུག་གི་ཁྱད་རིག་ཚོད་གཞི་གུར་ གཞི་བརྟེན་པའི་ སོབ་དཔོན་ཚུ་

གི་ མཐོར་ཕྱིན་པའི་སོབ་དཔོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དང་ མཐོར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་སོབ་དཔོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ དེ་ལས་ 

ཁྱད་དུ་འཕོགས་པའི་སོབ་དཔོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ རེ་ སྤྲོོད་སྲོོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ། 



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ།  |25

ལེའུ་ ༦ པ།ལེའུ་ ༦ པ།

ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཚུ། ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཚུ། 

ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཚུ།ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཚུ།

65. ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཚུ་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ཅིག་ནང་ གནས་སོར་

བཏངམ་ད་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

66. ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཚུ་ བརྗེ་སོར་ཐོང་གཞིའི་ འགྱུར་བའི་ཉེན་ཁ་ བཀག་ཐོབས་ལུ་ གནས་སྤོོའི་ས་གནས་ཀྱི་ 

དངུལ་ནང་ལུ་སྤྲོོད་དགོ། ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ནང་ སྤྲོོད་སྲོོལ་ཡོད་མི་ ད་ཡོད་འཐུས་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་དངུལ་ནང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་

བརྗེ་སོར་ཐོང་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྒྱུར་ཏེ་ཡོད།:

ཐིག་ཁྲམ་ ༡༨ པ་: བརྗེ་སོར་ཐོང་གཞི།ཐིག་ཁྲམ་ ༡༨ པ་: བརྗེ་སོར་ཐོང་གཞི།

བརྗེ་སོར་ཐོང་གཞི་:
(ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་ལས་ ས་
གནས་ཀྱི་དངུལ་ལུ།)

ཇི་ནི་བ་ཇི་ནི་བ་
(སུའིསི་ཕེརེངཀ།)(སུའིསི་ཕེརེངཀ།)

བར་སེལསི་བར་སེལསི་
(ཡུ་རོ་)(ཡུ་རོ་)

ནིའུ་ཡོཀ་ནིའུ་ཡོཀ་
(ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་)(ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་)

ཀུ་ཝའིཌི་ཀུ་ཝའིཌི་
(ཀུ་ཝིའི་ཊི་ཌི་(ཀུ་ཝིའི་ཊི་ཌི་

ནར་)ནར་)

བེང་ཀོཀ་བེང་ཀོཀ་
(བྷཊི།)(བྷཊི།)

ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡ་ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡ་
(ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡན་(ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡན་
དཝཌོ་ལར་)དཝཌོ་ལར་)

བང་ལ་དེཤ་བང་ལ་དེཤ་
(ཊ་ཀ་)(ཊ་ཀ་)

རྒྱ་གར་རྒྱ་གར་
(རྒྱ་གར་རུ་པི་)(རྒྱ་གར་རུ་པི་)

0.99 1.04 1.00 0.31 37.98 1.54 100.92 81.6

67. གལ་སྲིད་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་/དོན་གཅོད་ཡིག་ཚོང་གི་ འགོ་འཛིན་དེ་ ཞི་གཡོག་/མི་མང་ལས་གཡོག་གི་ ཕྱི་ལས་ བསྐོ་བཞག་

འགྲུབ་པ་ཅིན་ དངུལ་ཕོོགས་དང་ འཐུས་ ཁེ་ཕོན་ཚུ་ གཞུང་གིས་ ཤེས་ཚོད་དང་ ཉམས་མྱོོང་གུར་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ འོས་

འབབ་ཡོད་པའི་ བཀོད་ཁྱབ་སྡེ་རིམ་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དགོ།

68. ལེའུ་འདི་གི་དོན་ལུ་ བཟོའ་ཚོང་ནང་མི་ནང་ལུ་ གནས་ཚོང་/རྨགཔ་དང་ ཨ་ལོ་ཚུ་ (རང་ལུས་ལས་མ་ད་མི་དང་ ཁྲིམས་

མཐུན་བུ་ཚོད་གསོ་མི་)ཚུད་དགོ།  

69. ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ སྐྱོང་བཞག་འཐོབ་དགོ།:

(༡)  འགྱུར་མེད་དངུལ་ཕོོགས་ : ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ (དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞིའི་དམའ་མཐོའ་ + ལོ་བསྟོར་

ཡར་སེང་)།

(༢)  འགྱུར་མེད་དངུལ་ཕོོགས་ : དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས།

(༣)  འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས་ : འགྱུར་ཁྱད་དངུལ་ཕོོགས་འོག་ལུ་ ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས།

(༤)  འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ཚུ།

(༥)  འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་ཡོད་མི། 
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ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས།ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས།

70. ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་དེ་ ཞི་གཡོག་ནང་གི་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་གྱི་ ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་དང་ ཤོ་མཚུངས་

འོང་དགོ།

དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས།དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས།

71. དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དོན་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མེད་པའི་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོོགས་དེ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་འོང་དགོ།:

(༡)  སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ཅིག་ནང་ གནས་སོར་བཏང་བའི་སྐབས་ ཁང་གླའི་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་མེད།

(༢)  སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ཚུ་ནང་ ཕག་ཞུ་མི་ བཀོད་ཁྱབ་སྡེ་རིམ་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཞི་གཡོག་གི་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་ཁར་ 

ཐོོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས། ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས། 

ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འཐུས།ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འཐུས། 

72. ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ གནས་སྤོོའི་ས་གནས་ཁར་ འཚོོ་རྟེན་ཟོད་འགྲོའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་

ལམ་ཡོད། ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་དེ་ གཤམ་འཁོད་གནས་ཚིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།:

(༡)  ཕྱི་འབྲེལ་འཐུས་དེ་ གཉེན་སྦྱོོརཡིན་མིན་ལུ་ གཞི་མ་བརྟེན་པར་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

(༢) འཐུས་མི་ཚུ་ ད་ཡོད་ ཞི་གཡོག་གི་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྨན་བཅོས་དང་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསོའི་དོན་ལུ་མ་

གཏོགས་ ཟླ་ངོ་གཅིག་ལས་ལྷག་པའི་ ངལ་གསོའི་དུས་སྐབས་ནང་ ཕྱི་འབྲེལ་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་མེད། 

(༣) ད་རེས་ཡོད་པའི་ བཀོལ་སྤྱོོད་ཀྱི་ཟོད་འགྲོ་ཚུ་ ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་ནང་ལུ་ མཉམ་བསྡོབས་འབད་དེ་ཡོད།
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25

2,7
45

2,7
45

བསྐྱ
ར་
བཟོ
ོ།

5,1
40

4,0
00

3,6
60

3,3
80

3,3
80

3,1
00

3,1
00

དྷ་
ཀ།

ཊ་
ཀ།

ད་ཡ
ོད།

213
,34

5
162

,48
0

14
6,9

40
134

,22
5

134
,22

5
121

,51
0

121
,51

0
78

,41
5

67
,82

0
63

,58
0

59,
34

0
57

,22
0

བསྐྱ
ར་
བཟོ
ོ།

22
0,3

45
169

,48
0

153
,94

0
14

1,2
25

14
1,2

25
128

,51
0

128
,51

0
82,

915
72

,32
0

68,
080

63
,84

0
61,

72
0

དིལླི
།

རྒྱ་
གར
་རུ་
པི།

ད་ཡ
ོད།

24
6,4

30
187

,68
0

169
,73

0
155

,04
0

155
,04

0
14

0,3
50

14
0,3

50
78

,33
5

78
,33

5
78

,33
5

78
,33

5
བསྐྱ

ར་
བཟོ
ོ།

250
,93

0
192

,18
0

17
4,2

30
159

,54
0

159
,54

0
14

4,8
50

14
4,8

50
80,

385
80,

385
80,

385
80,

385
ཀོལ

་ཀ
་ཏ་
/

གུ་
ཧ་
ཊི།

རྒྱ་
གར
་རུ་
པི།

ད་ཡ
ོད།

17
2,5

00
131

,37
5

118
,81

0
108

,53
0

108
,53

0
98,

24
5

98,
24

5
72

,62
5

62
,83

0
58,

75
0

54
,67

0
བསྐྱ

ར་
བཟོ
ོ།

17
7,0

00
135

,87
5

123
,31

0
113

,03
0

113
,03

0
102

,74
5

102
,74

5
74

,67
5

64
,88

0
60,

800
56,

72
0
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འཐུས་དང་ ཁེ་ཕོན་ཚུ།འཐུས་དང་ ཁེ་ཕོན་ཚུ།

ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས།ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས།

73. ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་འདི་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལུ་ གནས་སྤོོའི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་ ཨ་ལོའི་སོབ་

སྦྱོོང་གི་ ཟོད་འགྲོའི་དོན་ལུ་ སྤྲོོདཔ་ཨིན། ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་འདི་ གཤམ་འཁོད་ གནས་ཚིག་ཚུ་དང་

འཁྲིལ་དགོ།:

(༡) གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་མི་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་དེ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ ༢༠ པ་

དང་ལྟར་དུ་ཨིན། 

(༢)  འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཡོན་ཏན་སྦྱོང་མི་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ཐོད་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་ དངུལ་

ཀྲམ་ ༢༠,༤༠༠ (ཡེ་ཨེས་ཌོ་ལར་ ༢༥༠ དང་འདྲ་མཉམ་) ཡང་ན་ ཟོད་འགྲོ་ངོ་མ་གཉིས་ལས་ ག་དམའ་མི་དེའི་ཐོོབ་

ལམ་ཡོད། 

(༣)  འབྲུག་རྒྱལ་ཁམ་ནང་མ་བརྩི་བར་ གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ནང་མིན་པའི་ ས་གནས་གཞན་གང་རུང་ནང་ ཡོན་ཏན་སྦྱོང་མི་

ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཤེས་ཡོན་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་མེད། 

(༤)  ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་དེ་ ཨ་ལོ་ སྐྱེས་ལོ་ ༥ ལས་ ༡༨ ཚུན་ (ཟླ་ངོ་ ༦༠ ལས་ ཟླ་ངོ་ ༢༡༦) ཚུན་དང་ 

འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་་་བའི་ཤེས་ཚོད་ མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་ཚུན་ རྐྱངམ་གཅིག་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

(༥)  ཨ་ལོ་ཚུ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་མ་བཅད་པར་ ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་བའི་ དུས་སྐབས་ནང་ལུ་ ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་

ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་ ༢༠ པ་: ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས།ཐིག་ཁྲམ་ ༢༠ པ་: ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས།
ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་- ཟླ་རིམ་བཞིན།ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་- ཟླ་རིམ་བཞིན།

ཨང་ཨང་ རྒྱལ་ཁབ།རྒྱལ་ཁབ།

ཇི་ནི་བ།ཇི་ནི་བ། བར་སེལསི།བར་སེལསི། ནིའུ་ཡོཀ།ནིའུ་ཡོཀ། ཀུ་ཝའིཊི།ཀུ་ཝའིཊི། བེང་ཀོཀ།བེང་ཀོཀ། ཀེན་བེ་ར།ཀེན་བེ་ར། དྷ་ཀ།དྷ་ཀ། དིལླི།དིལླི།
ཀོལ་ཀ་ཏ་/གོ་ཀོལ་ཀ་ཏ་/གོ་
ཧ་ཊི།ཧ་ཊི།

སུའིསི་སུའིསི་
ཕེརེངཀ།ཕེརེངཀ།

ཡུ་རོ།ཡུ་རོ། ཡུ་ཨེས་ཌི།ཡུ་ཨེས་ཌི།
ཀུ་ཝའི་ཊི་ དྲི་ཀུ་ཝའི་ཊི་ དྲི་

ནར།ནར།
ཐོའེ་བྷཊི།ཐོའེ་བྷཊི།

ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡན་ ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡན་ 
ཌོ་ལར།ཌོ་ལར།

ཊ་ཀ།ཊ་ཀ།
རྒྱ་གར་གྱི་རུ་རྒྱ་གར་གྱི་རུ་

པི།པི།
རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི།རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི།

༡
ཨ་ལོ་རེའི་
འཐུས།

490 410 250 140 17,090 385 25,230 20,400 20,400

གནས་སོར་གནང་སྦྱིན།གནས་སོར་གནང་སྦྱིན།

74. འཐུས་མི་ཅིག་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཡིག་ཚོང་ཅིག་ལུ་/སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ཅིག་ལས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གཞན་ཅིག་ནང་/སྐུ་ཚོབ་ཡིག་

ཚོང་ལས་ ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལུ་ གནས་སོར་གྱི་དུས་སྐབས་ནང་ ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ 

གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།
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སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ།སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ།

75. སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ནང་ལུ་ གནས་སྤོོའི་དུས་སྐབས་ནང་ འཐུས་མི་དང་བཟོའ་ཚོང་ནང་མི་ཚུ་གི་ སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་གྱི་ ཐོོབ་

ལམ་ཡོད། སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་དེ་ གཤམ་འཁོད་གནས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།: 

(༡)  འཐུས་མི་དང་ དེའི་བཟོང་ཚོང་ནང་མི་ཚུ་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་དེ་ གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ སྡོོད་པ་ཅིན་ 

རྐྱངམ་གཅིག་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད། 

(༢)  འཐུས་མི་དང་ བཟོའ་ཚོང་ནང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ནང་མིན་པའི་ སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་ ལོགས་སུ་

འབད་མི་ཆོག།

(༣)  འཐུས་མི་ཅིག་དང་ དེའི་བཟོའ་ཚོང་ནང་མི་ཚུ་གིས་ སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཚོབ་ལུ་ དངུལ་གྱི་ཐོོབ་བརྗོད་ བཀོད་མི་

ཆོག།

(༤)  སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་གྱི་ ཁ་སྐོང་ལུ་ དངུལ་གྱི་སྤྲོོད་ཆ་ ག་ནི་ཡང་ སྤྲོོད་མི་ཆོག། 

(༥)  ཨ་ལོ་ཚུ་ སྐྱེས་ལོ་ ༠-༡༨ (ཟླ་ངོ་ ༠ ལས་ ༢༡༦)ཚུན་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད། 

(༦) ད་རེས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ལ་ལུ་ནང་ལུ་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་འགོ་འཛིན་གྱིས་ གནང་བའི་ཐོོག་ལས་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཁྱབ་

ཚོད་མེད་པར་ སྨན་ཁང་ནང་སྡོོད་པའི་ སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད་མི་ལམ་ལུགས་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་

དགོ། སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ག་ར་གིས་ འཐུས་མི་དང་ དེའི་བཟོའ་ཚོང་ནང་མི་ཚུ་གི་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོད་ཚུ་ ཉེན་

བཅོལ་ཐོོག་ལས་ འབད་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོོ་དགོ།

(༧) སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་འདི་གིས་ བཟོོ་བཅོས་དང་ སོ་ཚོབ་བཙུགས་ནི་ (གནས་སྐབས་དང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་དོན་ལུ)། 

མཐོོང་ཆས། སྨན་བཅོས་ལག་ཆས་གང་རུང་། སྐྱེ་ནུས་མེདཔ་དང་ སྐྱེ་ནུས་ཡོདཔ་བཟོོ་ཐོབས་ཀྱི་ སྨན་བཅོས། སྨྱོོ་རྫོས་

སྤོངས་ཐོབས་ཀྱི་ སྨན་བཅོས་ཚུ་ལུ་ ཁྱབ་ཚོད་མེད།   

ནང་ཆས་གནང་སྦྱིན།ནང་ཆས་གནང་སྦྱིན།

76. སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ཅིག་ནང་ གནས་སྤོོའི་སྐབས་ལུ་ འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ ནང་ཆས་ཚུ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ སྡོོད་ཁྱིམ་སྤྲོོད་དགོ། 

སྡོོད་ཁྱིམ་དང་ ནང་ཆས་བཙུགས་ནི་དེ་ གཤམ་འཁོད་གནས་ཚིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།:

(༡)  འཐུས་མི་ཅིག་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གིས་སྤྲོོད་པའི་ གཞུང་གི་བདག་དབང་ཐོོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་མི་

སྡོོད་ཁྱིམ་ནང་སྡོོད་དགོ། གཞུང་གི་སྡོོད་ཁྱིམ་མེད་པའི་སྐབས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ཚུ་གིས་ ནང་ཆས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ 

སྡོོད་ཁྱིམ་གླ་ཁར་ལེན་དགོ།   

(༢)  གལ་སྲིད་ ནང་ཆས་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྡོོད་ཁྱིམ་ མ་ཐོོབ་པ་ཅིན་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གིས་ ནང་ཆས་མ་བཙུགས་པའི་ 

སྡོོད་ཁྱིམ་ གླ་ཁར་ལེན་དགོ། འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ ནང་ཆས་ཀྱི་ཚོབ་ལུ་ ནང་ཆས་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་

ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་ དངུལ་བསྡོོམས་ཅིག་གི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

(༣)  གཞུང་གི་བདག་དབང་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་པའི་ གཞུང་གི་སྡོོད་ཁྱིམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ནང་ཆས་བཙུགས་ནིའི་ 

གནང་སྦྱིན་དེ་ ཆ་གནས་མེདཔ་དང་ ནང་ཆས་ཀྱི་ ཐོོ་གཞུང་ཅིག་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐོབ་སྟེ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོ་ངོ་ 

༡༠ གྱི་ཤུལ་ལུ་ རྐྱངམ་གཅིག་ ནང་ཆས་ཚུ་ ཚོབ་བཙུགས་འབད་ཆོག།



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ། 30 |

(༤)  ནང་ཆས་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་ དངུལ་བསྡོོམས་དེ་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གིས་ ནང་ཆས་མ་

བཙུགས་པའི་སྡོོད་ཁྱིམ་ གླ་ཁར་ལེནམ་ད་ རྐྱངམ་གཅིག་ ཐོོབ་ལམ་ཡོདཔ་དང་ བདག་དབང་ཐོོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡང་

ན་ གླ་ཁར་ལེན་ཐོོག་ལས་ གཞུང་གི་སྡོོད་ཁྱིམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐོོབ་ལམ་འདི་ ཆ་གནས་མེད།  

(༥)  གལ་སྲིད་ འཐུས་མི་ཅིག་ གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ནང་ལྷོདཔ་ད་ སྡོོད་ཁྱིམ་མེད་པ་ཅིན་ ས་གནས་ཁར་ལྷོད་པའི་ཚེས་

གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ བཟོའ་སྤྱོོད་ཁང་ནང་སྡོོད་ནི་ ཡང་ན་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ སྡོོད་ཁྱིམ་

ནང་ སྡོོད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གི་ འགོ་འཛིན་གྱིས་འགྲོལ་དགོ།    

ཐིག་ཁྲམ་ ༢༡ པ་: ནང་ཆས་བཙུགས་ནི་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་ དངུལ་བསྡོོམས། ཐིག་ཁྲམ་ ༢༡ པ་: ནང་ཆས་བཙུགས་ནི་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་ དངུལ་བསྡོོམས། 
སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་ ནང་ཆས་ཀྱི་འཐུས་ - དུས་ཐེངས་གཅིག།སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་ ནང་ཆས་ཀྱི་འཐུས་ - དུས་ཐེངས་གཅིག།

ཨང་ཨང་ གོ་གནས་/སྡེ་རིམ།གོ་གནས་/སྡེ་རིམ།

ཇི་ནི་བ།ཇི་ནི་བ། བར་སེལསི།བར་སེལསི། ནིའུ་ཡོཀ།ནིའུ་ཡོཀ། ཀུ་ཝའིཊི།ཀུ་ཝའིཊི། བེང་ཀོཀ།བེང་ཀོཀ། ཀེན་བེ་ར།ཀེན་བེ་ར། དྷ་ཀ།དྷ་ཀ། དིལླི།དིལླི། ཀོལ་ཀ་ཏ་/གོ་ཧ་ཊི།ཀོལ་ཀ་ཏ་/གོ་ཧ་ཊི།

སའིསི་སའིསི་
ཕེརེངཀ།ཕེརེངཀ། ཡུ་རོ།ཡུ་རོ། ཡུ་ཨེས་ཌི།ཡུ་ཨེས་ཌི། ཀུ་ཝའི་ཊི་ དྲི་ཀུ་ཝའི་ཊི་ དྲི་

ནར།ནར། ཐོའེ་བྷཊི།ཐོའེ་བྷཊི། ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་
ཡན་ ཌོ་ལར།ཡན་ ཌོ་ལར། ཊ་ཀ།ཊ་ཀ། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་

རུ་པི།རུ་པི། རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི།རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི།

༡ སྐུ་ཚོབ་/འགོ་འཛིན། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ།
༢ བཀོད་ཁྱབ་སྡེ་རིམ། 5,000 5,000 5,000 1,550 113,940 7,700 201,840 163,200
༣ ཁྱད་ལཱ་༡ པ། 5,000 5,000 5,000 1,550 113,940 7,700 201,840 163,200
༤ ཁྱད་ལཱ་༢ པ། 5,000 5,000 5,000 1,550 113,940 7,700 201,840 163,200
༥ ཁྱད་ལཱ་༣ པ། 5,000 5,000 5,000 1,550 113,940 7,700 201,840 163,200
༦ ཁྱད་ལཱ་༤ པ། 5,000 5,000 5,000 1,550 113,940 7,700 201,840 163,200
༧ ཁྱད་ལཱ་༥ པ། 5,000 5,000 5,000 1,550 113,940 7,700 201,840 163,200
༨ ཁྱད་ལཱ་༡པ-༥པ་ཚུན། 100,920 81,600
༩ ལག་ལེན་༡པ་-༤པ་ཚུན། 100,920 81,600

ཁང་གླའི་མཐོོ་ཚོད།ཁང་གླའི་མཐོོ་ཚོད།

77. འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གིས་སྤྲོོད་པའི་ གཞུང་གི་བདག་དབང་ཐོོག་གི་ཁྱིམ་ ཡང་ན་ གླ་ཁར་ལེན་པའི་ཁྱིམ་ནང་

སྡོོད་དགོ། ཁང་གླའི་མཐོོ་ཚོད་དེ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།:

(༡)  ཁང་གླའི་མཐོོ་ཚོད་དེ་ དྷ་ཀ་སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གི་དོན་ལས་མ་གཏོགས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གཞན་ཚུ་གི་ཐོད་ལུ་ སྔར་

བཞིན་དུ་ བཞག་ཡོད། དྷ་ཀ་སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གི་ཐོད་ལུ་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་ བལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་ལས་ ལག་ལེན་ ༤ 

པའི་བར་ནའབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྐབས་ཐོོག་གི་ ཚོོང་ལམ་ནང་གི་ཚོད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་དོན་

ལུ་ ཊ་ཀ་ ༤༠,༠༠༠ ལས་ ཊ་ཀ་ ༥༥,༠༠༠ ལུ་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་དེ་ཡོད།

(༢)  ཁང་གླའི་མཐོོ་ཚོད་དེ་ ཁང་མིག་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ད་ འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ ཁང་མིག་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ 

འཆང་སྤྱོོད་འབད་མི་ཆོག།

(༣)  ཁང་གླ་བསྐྱར་བཟོོ་དེ་ རང་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ སྡོོད་ཁྱིམ་གླར་སྤྱོོད་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ གན་ཡིག་གུ་ གཞི་བརྟེན་དགོ། 



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ།  |31

ཐིག་ཁྲམ་ ༢༢ པ་: ཁང་གླའི་མཐོོ་ཚོད།ཐིག་ཁྲམ་ ༢༢ པ་: ཁང་གླའི་མཐོོ་ཚོད།
ཁང་གླའི་མཐོོ་ཚོད།- ཟླ་རིམ་བཞིན།ཁང་གླའི་མཐོོ་ཚོད།- ཟླ་རིམ་བཞིན།

ཨང་ཨང་ གོ་གནས་/སྡེ་རིམ།གོ་གནས་/སྡེ་རིམ།

ཇི་ནི་བ།ཇི་ནི་བ། བར་སེལསི།བར་སེལསི། ནིའུ་ཡོཀ།ནིའུ་ཡོཀ། ཀུ་ཝའིཊི།ཀུ་ཝའིཊི། བེང་ཀོཀ།བེང་ཀོཀ། ཀེན་བེ་ར།ཀེན་བེ་ར། དྷ་ཀ།དྷ་ཀ། དིལླི།དིལླི། ཀོལ་ཀ་ཏ་/གོ་ཧ་ཊི།ཀོལ་ཀ་ཏ་/གོ་ཧ་ཊི།

སུའིསི་ཕེརེངཀ།སུའིསི་ཕེརེངཀ། ཡུ་རོ།ཡུ་རོ། ཡུ་ཨེས་ཌི།ཡུ་ཨེས་ཌི།
ཀུ་ཝའི་ཊི་ དྲི་ཀུ་ཝའི་ཊི་ དྲི་

ནར།ནར།
ཐོའེ་བྷཊི།ཐོའེ་བྷཊི།

ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡན་ ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡན་ 
ཌོ་ལར།ཌོ་ལར།

ཊ་ཀ།ཊ་ཀ།
རྒྱ་གར་གྱི་རུ་རྒྱ་གར་གྱི་རུ་

པི།པི།
རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི།རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི།

༡ སྐུ་ཚོབ་/འགོ་འཛིན། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ། ངོ་མ།

༢ བཀོད་ཁྱབ་སྡེ་རིམ། 3,300 1,925 4,400 1,195 41,780 6,775 88,810 27,500
༣ ཁྱད་ལཱ་༡ པ། 3,300 1,925 4,400 1,195 41,780 6,775 88,810 27,500
༤ ཁྱད་ལཱ་༢ པ། 3,300 1,925 4,400 1,195 41,780 6,775 88,810 27,500
༥ ཁྱད་ལཱ་༣ པ། 3,300 1,925 4,400 1,195 41,780 6,775 88,810 27,500
༦ ཁྱད་ལཱ་༤ པ། 3,300 1,925 4,400 1,195 41,780 6,775 88,810 27,500
༧ ཁྱད་ལཱ་༥ པ། 3,300 1,925 4,400 1,195 41,780 6,775 88,810 27,500
༨

བལྟ་སྐྱོར་༡ པ་ལས་ 
ལག་ལེན་༤ པ་ཚུན།

55,000

དུས་འཐེབ་ཀྱི་འཐུསདུས་འཐེབ་ཀྱི་འཐུས།

78. སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ཚུ་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ངོམ་ བསྐོ་བཞག་གྲུབ་མི་ཚུ་ལུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ དུས་འཐེབ་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་

ལམ་ཡོད།:

ཐིག་ཁྲམ་ ༢༣ པ་: དུས་འཐེབ་ཀྱི་འཐུས། ཐིག་ཁྲམ་ ༢༣ པ་: དུས་འཐེབ་ཀྱི་འཐུས། 
ནིའུ་ཡོཀ།ནིའུ་ཡོཀ། བར་སེལསི།བར་སེལསི། ཇི་ནི་བ།ཇི་ནི་བ། ཀུ་ཝའིཊི།ཀུ་ཝའིཊི། ཀེན་བེ་ར།ཀེན་བེ་ར། བེང་ཀོཀ།བེང་ཀོཀ། ལྷོ་ཨེ་ཞི་ཡ།ལྷོ་ཨེ་ཞི་ཡ།

ཆུ་ཚོོད་རེའི་
ཚོད་གཞི།

ཡུ་ཨེས་ཌོ་
ལར་ ༡༠

ཡུ་རོ་ ༦.༦ སུའིསི་ཕེརེངཀ། ༡༠ ཌི་ནར་ ༡.༥
ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡཱན་
ཌོ་ལར་ ༡༥.༤

བྷཊི་ ༡༠༠  (ཟླ་རིམ་ ཆུ་
ཚོོད་ ༣༠༠ རེ།)

གཞུང་གི་ཚོད་གཞི་
ཁར།

བེང་ཀོཀ་ཉག་གཅིག་ལུ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཚུ་གི་ཐོད་ལུ་ ཞི་གཡོག་ནང་གི་ དུས་འཐེབ་འཐུས་ཀྱི་ གནས་ཚིག་ཚུ་ ཆ་གནས་ཡོད།

རང་ཡུལ་ལུ་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་བསྐྱོད།

79. རང་ཡུལ་ལུ་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་བསྐྱོད་དེ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ འཐུས་མི་ཅིག་གི་ ཕྱི་འབྲེལ་ནང་གནས་སྤོོའི་དུས་སྐབས་

ནང་ལུ་ དམའ་ཤོས་ དུས་ཐེངས་གཅིག་ རང་ཡུལ་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྲོོད་སྲོོལ་ཡོད། རང་ཡུལ་ལུ་ 

འགྲུལ་བསྐྱོད་དེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ གནས་ཚིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།: 

(༡)  འཐུས་མི་དང་ དེའི་བཟོའ་ཚོང་ནང་མི་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ས་གནས་སྤོ་རོ་ཚུན་དང་ སར་ལོག་གི་དོན་ལུ་ ཐོད་ཀར་འཕུར་

འགྲུལ་ཐོོག་གི་ གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛིན་ རིན་གོང་དམའ་ཤོས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད། 

(༢)  རང་ཡུལ་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་དེ་ གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ གནས་ཡུན་ཡོངས་རྫོོགས་ཀྱི་རིང་ལུ་སྡོོད་མི་ འཐུས་མིའི་

བཟོའ་ཚོང་ནང་མི་ཚུ་ རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད། 

(༣)  ཨ་ལོ་སྐྱེས་ལོ་ ༠ ལས་ ༡༨ ཚུན་ (ཟླ་ངོ་ ༠ ལས་ ༢༡༦ ཚུན་)ལུ་ རང་ཡུལ་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ། 32 |

ཡོད།

(༤)  ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ རང་ཡུལ་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་སྐབས་ལུ་ མཇལ་འཕྲོད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ 

ལམ་སྟོོན་ཚུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ བརྩོམ་དགོ། 

(༥)  རང་ཡུལ་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཚོབ་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ།

(༦)  འབྲུག་ལུ་མིན་པར་ གཞན་ཁར་འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རང་ཡུལ་ལུ་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ འཐུས་

ཀྱི་ཐོོབ་ལམ་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ།  

(༧)  རང་ཡུལ་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཐོོབ་ལམ་དེ་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ འཐུས་ཀྱི་ཚོབ་ལུ་ སྤྲོོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྐུ་

ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ཚུ་ནང་ ཕག་ཞུ་མི་ཚུ་གི་ ཟླ་རིམ་འགྱུར་ཁྱད་རྒུད་འཐུས་འོག་ལུ་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་དེ་ ཚུད་ནི་

མེད།

ནང་འཁོད་ལས་རོགས།ནང་འཁོད་ལས་རོགས།

80. སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གི་འགོ་འཛིན་ལུ་ ནང་འཁོད་ལས་རོགས་གཅིག་གི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད། ནང་འཁོད་ལས་རོགས་སྦེ་ ལཱ་གཡོག་

བཀོལ་ཏེ་ཡོད་མི་ འབྲུག་མི་ཅིག་ལུ་ རང་ཡུལ་ལུ་ ངལ་གསོའི་དོན་ལུ་ ཕོན་ཚུན་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་འཐུས་སྦེ་ གནམ་གྲུའི་ཤོག་

འཛིན་ གནས་གོང་དམའ་མཐོའ་དང་ སྨན་བཅོས་ཉེན་བཅོལ་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད། ནང་འཁོད་ལས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐོོབ་

བརྗོད་བཀོད་ཆོགཔ་དེ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་གནས་ཚིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།

(༡)  བཟོའ་ཚོང་ནང་མི་ཚུ་ ནང་འཁོད་ལས་རོགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ གཏོགས་མི་ཆོག། 

(༢)  འཐུས་འདི་ གནས་ཡུན་གུར་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་གནས་

ཡུན་ནང་ལུ་ ཐོོབ་བརྗོད་ཐེངས་གཅིག་ལས་རྒལ་ཏེ་ བཀོད་མི་ཆོག། 

ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལས་ སྐུབ་ཡིག་ཚོང་/སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ལས་  ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་འཐུས།ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལས་ སྐུབ་ཡིག་ཚོང་/སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ལས་  ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་འཐུས།

81. སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གི་ འགོ་འཛིན་ལུ་ གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ནང་་ འགོ་ཐོོག་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་དོན་ལས་དང་ གནས་ཡུན་ཚོང་

བའི་ཤུལ་ལུ་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་ལས་ སར་ལོག་གི་དོན་ལུ་ གནམ་གྲུའི་ ཚོོང་སྡེའི་དབྱེ་ཁག་གི་ ཤོག་འཛིན་ཅིག་གི་ ཐོོབ་ལམ་

ཡོད།

82. ཕྱི་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ནང་ འགོ་ཐོོག་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་དོན་

ལས་དང་ གནས་ཡུན་ཚོང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་ལས་ སར་ལོག་གི་་ད་ལུ་ དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ གནམ་གྲུའི་ རིན་

གོང་དམའ་ཤོས་ཀྱི་ ཤོག་འཛིན་ཅིག་གི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

83. སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ནང་ལུ་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་གི་འགོ་འཛིན་དེ་ལུ་ གཞུང་དོན་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ གནམ་གྲུའི་ རིན་གོང་མཐོོ་

ཤོས་ཀྱི་ ཤོག་འཛིན་ཐོོག་ལས་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད། གལ་སྲིད་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐོབས་ལམ་ (གྲུ་/རེ་ལི་སོགས་) 

གཞན་གྱི་ཐོོག་ལས་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་དགོཔ་ད་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་གི་འགོ་འཛིན་དེ་ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་དབྱེ་ཁག་/དབྱེ་ཁག་དང་པའི་

ཐོོག་ལས་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

84. བཟོའ་ཚོང་ནང་མི་ཚུ་ལུ་ ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལས་ གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ཚུན་དང་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་ལས་ ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལུ་ སར་
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ལོག་གི་་ད་ལུ་ དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ གནམ་གྲུའི་ རིན་གོང་དམའ་ཤོས་ཀྱི་ ཤོག་འཛིན་ཅིག་གི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

85. ཨ་ལོ་ སྐྱེས་ལོ་ ༠-༡༨ (ཟླ་གྲངས་ ༠ ལས་ ༢༡༦)ཚུན་ལུ་ ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལས་ གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ཚུན་དང་ ས་ཁོངས་

དེ་ནང་ལས་ ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལུ་ སར་ལོག་གི་་ད་ལུ་ དུས་ཐེངས་གཅིག་གི་ གནམ་གྲུའི་ རིན་གོང་དམའ་ཤོས་ཀྱི་ ཤོག་

འཛིན་ཅིག་གི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

འགྲུལ་འཐུས་དང་ ཉིན་འཐུས།འགྲུལ་འཐུས་དང་ ཉིན་འཐུས།

86. འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས་དེ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཚོད་གཞི་དང་ དོ་མཉམ་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།

སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན།སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན།

87. ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ལུ་དང་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ལས་ ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལུ་ གནས་སོར་གྱི་དུས་སྐབས་ནང་ 

འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་  གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཐོོག་གི་ འཐུས་ཀྱི་ཐོོབ་

ལམ་ཡོད།: 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢༤ པ་: ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ནང་ གནས་སྤོོའི་སྐབས་ལུ་ སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་ཐིག་ཁྲམ་ ༢༤ པ་: ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ནང་ གནས་སྤོོའི་སྐབས་ལུ་ སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་

སྤྲོོད་ཀྱི་འཐུས།སྤྲོོད་ཀྱི་འཐུས། 
ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ནང་ གནས་སྤོོའི་སྐབས་ལུ་ སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་འཐུས།ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ནང་ གནས་སྤོོའི་སྐབས་ལུ་ སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ཀྱི་འཐུས།

ཨང་ཨང་ གོ་གནས་/སྡེ་རིམ།གོ་གནས་/སྡེ་རིམ།

ཇི་ནི་བ།ཇི་ནི་བ། བར་སེལསི།བར་སེལསི། ནིའུ་ཡོཀ།ནིའུ་ཡོཀ། ཀུ་ཝའིཊི།ཀུ་ཝའིཊི། བེང་ཀོཀ།བེང་ཀོཀ། ཀེན་བེ་ར།ཀེན་བེ་ར། དྷ་ཀ།དྷ་ཀ། དིལླི།དིལླི། ཀོལ་ཀ་ཏ་/གོ་ཧ་ཊི།ཀོལ་ཀ་ཏ་/གོ་ཧ་ཊི།

སུའིསི་སུའིསི་
ཕེརེངཀ།ཕེརེངཀ།

ཡུ་རོ།ཡུ་རོ། ཡུ་ཨེས་ཌི།ཡུ་ཨེས་ཌི།
ཀུ་ཝའི་ཊི་ དྲི་ཀུ་ཝའི་ཊི་ དྲི་

ནར།ནར།
ཐོའེ་བྷཊི།ཐོའེ་བྷཊི།

ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡན་ ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡན་ 
ཌོ་ལར།ཌོ་ལར།

ཊ་ཀ།ཊ་ཀ།
རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་
རུ་པི།རུ་པི།

རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི།རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི།

༡ སྐུ་ཚོབ་/འགོ་འཛིན། 2,100 2,250 1,750 620 22,790 2,695 25,230 21,500 12,500
༢ བཀོད་ཁྱབ་སྡེ་རིམ། 2,100 2,250 1,750 620 22,790 2,695 25,230 21,500 12,500
༣ ཁྱད་ལཱ་༡ པ། 2,100 2,250 1,750 620 22,790 2,695 25,230 21,500 12,500
༤ ཁྱད་ལཱ་༢ པ། 2,100 2,250 1,750 620 22,790 2,695 25,230 21,500 12,500
༥ ཁྱད་ལཱ་༣ པ། 2,100 2,250 1,750 620 22,790 2,695 25,230 21,500 12,500
༦ ཁྱད་ལཱ་༤ པ། 2,100 2,250 1,750 620 22,790 2,695 25,230 21,500 12,500
༧ ཁྱད་ལཱ་༥ པ། 2,100 2,250 1,750 620 22,790 2,695 25,230 21,500 12,500

༨
བལྟ་སྐྱོར་༡ པ་ལས་ ལག་

ལེན་༤ པ་ཚུན། 12,615 10,750 6,250
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ཐིག་ཁྲམ་ ༢༥ པ་: སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ལས་ ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ནང་ གནས་སྤོོའི་སྐབས་ལུ་ སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་ཐིག་ཁྲམ་ ༢༥ པ་: སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ལས་ ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ནང་ གནས་སྤོོའི་སྐབས་ལུ་ སྒེར་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་

སྤྲོོད་ཀྱི་འཐུས།སྤྲོོད་ཀྱི་འཐུས། 
གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། སྐུ་ཚོབ་/འགོ་སྐུ་ཚོབ་/འགོ་

འཛིན།འཛིན།
བཀོད་ཁྱབ།བཀོད་ཁྱབ། ཁྱད་ལཱ་༡ པ།ཁྱད་ལཱ་༡ པ། ཁྱད་ལཱ་༢པ།ཁྱད་ལཱ་༢པ། ཁྱད་ལཱ་༣པ།ཁྱད་ལཱ་༣པ། ཁྱད་ལཱ་༤པ།ཁྱད་ལཱ་༤པ། ཁྱད་ལཱ་༥པ།ཁྱད་ལཱ་༥པ། ཁྱད་ལཱ་༡པ་ལས་ ཁྱད་ལཱ་༡པ་ལས་ 

ལག་ལེན་༤པ་ཚུན།ལག་ལེན་༤པ་ཚུན།
ཇི་ནི་བ། སུའིསི་

ཕེརེངཀ།
ད་ཡོད། 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650
བསྐྱར་བཟོོ། 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475

བར་
སེལསི།

ཡུ་རོ། ད་ཡོད། 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
བསྐྱར་བཟོོ། 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

ནིའུ་ཡོཀ། ཡུ་ཨེས་ཌི། ད་ཡོད། 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
བསྐྱར་བཟོོ། 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250

ཀུ་ཝའིཊ། ཀུ་ཝའི་ཊི་ དྲི་
ནར།

ད་ཡོད། 682 682 682 682 682 682 682
བསྐྱར་བཟོོ། ༡,༠༢༥ ༡,༠༢༥ ༡,༠༢༥ ༡,༠༢༥ ༡,༠༢༥ ༡,༠༢༥ ༡,༠༢༥

བེང་ཀོཀ། ཐོའེ་བྷཊི། ད་ཡོད། 104,445 104,445 104,445 104,445 104,445 104,445 104,445
བསྐྱར་བཟོོ། ༡༥༦,༦༧༠ ༡༥༦,༦༧༠ ༡༥༦,༦༧༠ ༡༥༦,༦༧༠ ༡༥༦,༦༧༠ ༡༥༦,༦༧༠ ༡༥༦,༦༧༠

ཀེན་བེ་ར། ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་
ཡན་ ཌོ་ལར།

ད་ཡོད། 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470 8,470
བསྐྱར་བཟོོ། 12,705 12,705 12,705 12,705 12,705 12,705 12,705

དྷ་ཀ། ཊ་ཀ། ད་ཡོད། 126,150 126,150 126,150 126,150 126,150 126,150 126,150 60,552
བསྐྱར་བཟོོ། 189,225 189,225 189,225 189,225 189,225 189,225 189,225 90,8༣༠

དིལླི། རྒྱ་གར་གྱི་རུ་
པི།

ད་ཡོད། 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 32,000
བསྐྱར་བཟོོ། 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 48,000

ཀོལ་ཀ་ཏ་/
གོ་ཧ་ཊི།

རྒྱ་གར་གྱི་རུ་
པི།

ད་ཡོད། 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 20,000
བསྐྱར་བཟོོ། 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 30,000

སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚོད། སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚོད། 

88. འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ རང་གནས་ཁྲོམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ གཞུང་དོན་འགྲུལ་བསྐྱོད་སྐབས་ལུ་ རང་གི་སྣུམ་འཁོར་སྤྱོོད་ཚེ་ སྣུམ་འཁོར་

བསྐྱོད་ཚོད་ཀྱི་འཐུས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཟོད་འགྲོ་གཉིས་ལས་ ག་དམའ་མི་དེའི་ ཐོོབ་བརྗོད་བཀོད་ཆོག། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢༦ པ་: སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚོད།ཐིག་ཁྲམ་ ༢༦ པ་: སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚོད།
ཇི་ནི་བ།ཇི་ནི་བ། བར་སེལསི།བར་སེལསི། ནིའུ་ཡོཀ།ནིའུ་ཡོཀ། ཀུ་ཝའིཊི།ཀུ་ཝའིཊི། བེང་ཀོཀ།བེང་ཀོཀ། ཀེན་བེ་ར།ཀེན་བེ་ར། དྷ་ཀ།དྷ་ཀ། དིལླི།དིལླི།

སུའིསི་ཕེརེངཀ།སུའིསི་ཕེརེངཀ། ཡུ་རོ།ཡུ་རོ། ཡུ་ཨེས་ཌི།ཡུ་ཨེས་ཌི། ཀུ་ཝའི་ཊི་ དྲི་ནར།ཀུ་ཝའི་ཊི་ དྲི་ནར། ཐོའེ་བྷཊི།ཐོའེ་བྷཊི། ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡན་ ཌོ་ལར།ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡན་ ཌོ་ལར། ཊ་ཀ།ཊ་ཀ། རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི།རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི།

ཀི་མི་རེའི་ཚོད་གཞི།     0.50 0.52 0.50 0.16 19.0 0.77 25 16

ས་གནས་ཀྱི་མི་ངོམ་ ལས་གཡོག་ནང་བསྐོ་བཞག་གྲུབ་མི་ཚུ།ས་གནས་ཀྱི་མི་ངོམ་ ལས་གཡོག་ནང་བསྐོ་བཞག་གྲུབ་མི་ཚུ།

89. དགོས་མཁོ་ཐོོནམ་ད་ གཞུང་གིས་ གཏན་འཁེལ་ཐོོག་ལས་ གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་ཚུན་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ངོམ་ ལས་

གཡོག་ནང་བསྐོ་བཞག་གྲུབ་མི་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོོགས་དང་ འཐུས་ ཁེ་ཕོན་ཚུ་ སྔར་ག་ཨིནམ་ རང་འཇགས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐོབ་

དགོ།  
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90. ས་གནས་ཀྱི་མི་ངོམ་ ལས་གཡོག་ནང་བསྐོ་བཞག་གྲུབ་མི་ཚུ་གི་ ཁག་འབག་བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཡུན་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་

བའི་སྐབས་ ཞབས་ཏོག་གི་ངོས་ལེན་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་དེ་ལུ་ ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་ ཟླ་རིམ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ སྤྲོོད་དགོ། 

ཐིག་ཁྲམ་ ༢༧ པ་:ས་གནས་ཀྱི་མི་ངོམ་ གཡོག་ནང་བསྐོ་བཞག་འགྲུབ་མི་ལུ། ཐིག་ཁྲམ་ ༢༧ པ་:ས་གནས་ཀྱི་མི་ངོམ་ གཡོག་ནང་བསྐོ་བཞག་འགྲུབ་མི་ལུ། 
སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་།སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་། གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ད་ཡོད་དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི།ད་ཡོད་དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི། ས་གནས་ཀྱི་དངུལ་ནང་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་གསརཔ།ས་གནས་ཀྱི་དངུལ་ནང་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་གསརཔ།

དམའ་མཐོའ།དམའ་མཐོའ། ཡང་སེང་།ཡང་སེང་། མཐོོ་ཚོད།མཐོོ་ཚོད། དངུལ་གྱི་དབྱེ་བ།དངུལ་གྱི་དབྱེ་བ། དམའ་མཐོའ།དམའ་མཐོའ། ཡང་སེང་།ཡང་སེང་། མཐོོ་ཚོད།མཐོོ་ཚོད།

ཇི་ནི་བ། (སུའིསི་
ཕེརེངཀ།)

སྐུ་སྒེར་དྲང་་ན། 4,245 125 6,120
སུའིསི་ཕེརེངཀ།

4,245 125 6,120
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། 3,380 100 4,880 3,380 100 4,880
དེད་གཡོགཔ། 2,975 90 4,325 2,975 90 4,325

བར་སེལསི། (ཡུ་རོ།)

སྐུ་སྒེར་དྲང་་ན། 2,800 85 4,075
ཡུ་རོ།

2,800 85 4,075
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། 2,230 65 3,205 2,230 65 3,205
དེད་གཡོགཔ། 1,960 60 2,860 1,960 60 2,860

ནིའུ་ཡོཀ། (ཡུ་ཨེས་
ཌོ་ལར།)

སྐུ་སྒེར་དྲང་་ན། 2,155 65 3,130
ཡུ་ཨེས་ཌི།

2,155 65 3,130
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། 1,850 55 2,675 1,850 55 2,675
དེད་གཡོགཔ། 1,540 45 2,215 1,540 45 2,215

ཀུ་ཝའིཊི། (ཡུ་ཨེས་
ཌོ་ལར།) 

སྐུ་སྒེར་དྲང་་ན། 1,850 55 2,675
ཀུ་ཝའི་ཊི་ཌི་ནར་

574 17 829
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། 1,850 55 2,675 574 17 829
དེད་གཡོགཔ། 1,540 45 2,215 477 14 687

ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡ།(ཡུ་
ཨེས་ཌོ་ལར།) 

སྐུ་སྒེར་དྲང་་ན། 2,155 65 3,130
ཨཱསི་ཊྲེེ་ལི་ཡན་
ཌོ་ལར།

3,319 100 4,820
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། 1,850 55 2,675 2,849 85 4,120
དེད་གཡོགཔ། 1,540 45 2,215 2,372 69 3,411

བེང་ཀོཀ།  (ཡུ་
ཨེས་ཌོ་ལར་།)

སྐུ་སྒེར་དྲང་་ན། 780 25 1,155

བྷཊི།

29,624 950 43,867
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། 550 15 775 20,889 570 29,435
དེད་གཡོགཔ/ཡིག་སྐྱེལ་པ་/སྲུང་
རྒྱབཔ།

360 10 510 13,673 380 19,370
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སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་།སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་། གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ད་ཡོད་དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི།ད་ཡོད་དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི། ས་གནས་ཀྱི་དངུལ་ནང་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་གསརཔ།ས་གནས་ཀྱི་དངུལ་ནང་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་གསརཔ།

དམའ་མཐོའ།དམའ་མཐོའ། ཡང་སེང་།ཡང་སེང་། མཐོོ་ཚོད།མཐོོ་ཚོད། དངུལ་གྱི་དབྱེ་བ།དངུལ་གྱི་དབྱེ་བ། དམའ་མཐོའ།དམའ་མཐོའ། ཡང་སེང་།ཡང་སེང་། མཐོོ་ཚོད།མཐོོ་ཚོད།

དྷ་ཀ། (ཡུ་ཨེས་ཌོ་
ལར།)

བལྟ་སྐྱོང་ ༡ པ། 460 15 685

ཊ་ཀ།

46,423 1,514 69,130
བལྟ་སྐྱོང་ ༢ པ། 420 15 645 42,386 1,514 65,093
བལྟ་སྐྱོང་ ༣ པ། 390 10 540 39,359 1,009 54,497
བལྟ་སྐྱོང་ ༤ པ། 320 10 470 32,294 1,009 47,432
བལྟ་སྐྱོང་ ༥ པ། 290 10 440 29,267 1,009 44,405
ལག་ལེན་ ༡ པ། 270 10 420 27,248 1,009 42,386
ལག་ལེན་ ༢ པ། 245 5 320 24,725 505 32,294
ལག་ལེན་ ༣ པ། 215 5 290 21,698 505 29,267
ལག་ལེན་ ༤ པ། 200 5 275 20,184 505 27,753
སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་
གཡོགཔ་ ༡ པ།

185 5 260 18,670 505 26,239

སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་
གཡོགཔ་ ༢ པ།

170 5 245 17,156 505 24,725

གཞི་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོགཔ། 170 5 245 17,156 505 24,725

དི་ལླི/ཀོལ་ཀ་ཊ(རྒྱ་
གར་གི་ རུ་པི) 

བལྟ་སྐྱོང་ ༡ པ། 19,315 390 25,165

རྒྱ་གར་རུ་པི།

19,315 390 25,165
བལྟ་སྐྱོང་ ༢ པ། 17,500 350 22,750 17,500 350 22,750
བལྟ་སྐྱོང་ ༣ པ། 15,990 320 20,790 15,990 320 20,790
བལྟ་སྐྱོང་ ༤ པ། 14,190 285 18,465 14,190 285 18,465
བལྟ་སྐྱོང་ ༥ པ། 13,130 265 17,105 13,130 265 17,105
ལག་ལེན་ ༡ པ། 12,980 260 16,880 12,980 260 16,880
ལག་ལེན་ ༢ པ། 12,195 245 15,870 12,195 245 15,870
ལག་ལེན་ ༣ པ། 11,080 225 14,455 11,080 225 14,455
ལག་ལེན་ ༤ པ། 10,295 210 13,445 10,295 210 13,445
སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་
གཡོགཔ་ ༡ པ།

9,465 190 12,315 9,465 190 12,315

སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་
གཡོགཔ་ ༢ པ།

9,465 190 12,315 9,465 190 12,315

གཞི་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོགཔ། 9,000 180 11,700 9,000 180 11,700

འབྲེ་འཛིན་ཡིག་ཚོང་/
ཀོལ་ཀ་ཊ།(རྒྱ་གར་གྱི་

རུ་པི)  

བལྟ་སྐྱོང་ ༡ པ། 19,315 390 25,165

རྒྱ་གར་རུ་པི།

19,315 390 25,165
ལག་ལེན་ ༡ པ། 12,980 260 16,880 12,980 260 16,880
སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་
གཡོགཔ་ ༡ པ།

9,465 190 12,315 9,465 190 12,315

གཞི་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོགཔ། 9,000 180 11,700 9,000 180 11,700
གོ་ཧ་ཊི(རྒྱ་གར་རུ་པི) བལྟ་སྐྱོང་ ༡ པ། 19,315 390 25,165 རྒྱ་གར་རུ་པི། 19,315 390 25,165
 

འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་པའི་ འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ཚུ།འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་པའི་ འཐུས་དང་ཁེ་ཕོན་ཚུ།

91. ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་འཐུས་མི་ངོ་རྐྱང་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ངོ་ཚོབ་གནང་སྦྱིན་ ཐོོབ་སྲོོལ་ཡོད་མི་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ། 

ངོཚོབ་གནང་སྦྱིན་དེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟོད་འགྲོའི་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་ བཞག་དགོ།
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92. གལ་སྲིད་ འཐུས་མི་ཅིག་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མ་བརྩི་བར་ གནས་སྤོོའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་སྟེ་ཡོད་

པ་ཅིན་ ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་ སྤྲོོད་སྲོོལ་ཡོད་མི་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ།

93. འཚོོ་རྟེན་ཟོད་འགྲོའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་ སྤྲོོད་སྲོོལ་ཡོདཔ་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་ སྡོོད་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ད་རེས་ཡོད་པའི་ 

བཀོལ་སྤྱོོད་ཅ་ཆས་ཚུ་ སྤྲོོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ། 

94. ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ལུ་དང་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ལས་ ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལུ་ དེ་ལས་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ཅིག་

ལས་ སྐུབ་ཡིག་ཚོང་གཞན་ཅིག་ལུ་ གནས་སོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཀེ་ཇི་ ༢༥༠ ཡང་ན་ ༡༠༠ རེའི་དོན་ལུ་ དོས་ཆ་ངོ་མའི་འཐུས་ 

ཐོོབ་སྲོོལ་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ། 

95. སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ལས་ ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལུ་དང་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ཅིག་ལས་ སྐུབ་ཡིག་ཚོང་གཞན་ཅིག་ལུ་ གནས་སོར་གྱི་

སྐབས་ལུ་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལུ་ ཕིཊི་ ༢༠ འབད་མི་ཧོད་ཆ་/ཀྲག་གི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད་མི་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ།

96. སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ལས་ ཡིག་ཚོང་ལྟེ་བ་ལུ་དང་ སྐུ་ཚོབ་ཡིག་ཚོང་ཅིག་ལས་ སྐུབ་ཡིག་ཚོང་གཞན་ཅིག་ལུ་ གནས་སོར་གྱི་

སྐབས་ལུ་ སྒེར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ སྐྱེལ་འདྲེན་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ། 
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ལེའུ་ ༧ པ།ལེའུ་ ༧ པ།

འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་འཐུས། འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་འཐུས། 

འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་འཐུས་།:འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་འཐུས་།:

97. འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་འཐུས་དེ་ (འགྲུལ་འཐུས་/ཉིན་འཐུས།) དུས་དང་དུས་ལུ་ གཞུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ གཞུང་

ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དངུལ་ཁུངས་གནས་སྟོངས་གུར་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ བྱ་སྟོབས་བདེ་བའི་ སྐུལ་ཤུགས་

ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ འགྲོ་འགྲུལ་ལུ་ ཉིན་འཐུས།རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ འགྲོ་འགྲུལ་ལུ་ ཉིན་འཐུས།

98. འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཚོད་གཞི་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ཨིན།:

ཐིག་ཁྲམ་ ༢༨ པ་: འགྲུལ་འཐུས་ཚོད་གཞི།ཐིག་ཁྲམ་ ༢༨ པ་: འགྲུལ་འཐུས་ཚོད་གཞི།
ཨང་ཨང་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཚོད་གཞི།ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཚོད་གཞི།

1 བློོན་་ན་དང་ མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་སྤྱི། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་འདུའི་
ཚོོགས་དཔོན། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན། ལྡོག་ཕོགས་འགོ་ཁྲིདཔ། ལྷན་གཞུང་
བློོན་པོ་ཚུ་དང་ དེ་ཚུ་དང་དོ་མཉམ་པའི་ གོ་གནས་འཆང་མི་ལུ། 

ཟོད་འགྲོ་ངོ་མ།

2 སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཉིན་རེ་ལུ་ ཁང་མིག་གཅིག་གི་ཟོད་འགྲོ་ངོ་མ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༠༠༠ 
ཡང་ན་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢,༠༠༠ རེ།

3 རྩོ་ཁྲིམས་འདུས་ཡིག་ཚོང་འཆང་མི་ཚུ་དང་ འཐུས་མི། ལྷན་འཛིན་ཚུ་དང་ གཞུང་དྲང་
་ན་ཚུ། རྩོོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། སྐུ་སྒེར་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འཐུས་མི། ཁྲོམ་དཔོན་ཚུ་དང་ 
བཀོད་ཁྱབ་/བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་ ༡ པ་ལས་ བཀོད་ཁྱབ་/བཀོད་ཁྱབ་མཁས་
མཆོག་ ༣ པ་ཚུན་ལུ་། 

ཉིན་རེ་ལུ་ ཁང་མིག་གཅིག་གི་ཟོད་འགྲོ་ངོ་མ་(མཐོོ་ཚོད་ དངུལ་ཀྲམ་ 
༣,༠༠༠) དང་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༠༠༠ རེ་ ཡང་ན་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ 
དངུལ་ཀྲམ་ ༢,༠༠༠ རེ། 

4 ས་གནས་གཞུང་། རྒཔོ་/དམང་མི་/རྫོོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི་ལུ་ ཉིན་བསྟོར་དངུལ་ཀྲམ་ 
1,500/ཁྲོམ་སྡེ་འཐུས་མི་/ཚོོགས་པ་ལུ་ ཉིན་བསྟོར་དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༠༠༠ 
རེ།  

5 ཁྱད་ལཱ་ ༡ པ་ལས་ ཁྱད་ལཱ་ ༥ པ་ཚུན། ཉིན་རེ་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༥༠༠ རེ།
6 བལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་ལས་ བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་ཚུན། ཉིན་རེ་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༢༥༠ རེ། 
7 ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་དང་ དེའི་འོག་རྒྱུ་ལུ།  ཉིན་རེ་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༠༠༠ རེ། 
8 དོ་དམ་/འཆམ་དཔོན་/འཆམ་མཇུག་/རྩེད་དཔོནམ་/དཔའ་རྫོབ་/གཞསཔ་དང་ དོ་མཉམ་

གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཚུ་ལུ། 
ཉིན་རེ་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༠༠༠ རེ། 

9 འཆམ་དང་ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་མི་ལུ། ཉིན་རེ་ལུ་ སྟོབས་གཅིག་ལག་སྤྲོོད་ དངུལ་ཀྲམ་ ༧༠༠ རེ།

99. ཉིན་འཐུས་དེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ གནས་ཚིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།:

(༡) ཞལ་འཛོོམས་/གྲོས་འཛོོམས་/སྦྱོོང་བརྡར་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོོམས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་ 

བཟོའ་འཐུང་དང་ ཉལ་ས་སྤྲོོད་དེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་མེད། 



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ།  |39

(༢) བཟོའ་འཐུང་ ཡང་ན་ ཉལ་ས་ གང་རུང་གཅིག་ སྤྲོོད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་ ཉིན་འཐུས་ 

བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

(༣) ཉིན་འཐུས་/འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ས་ཐོག་ ཐུང་ཤོས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ གུར་ རྒྱུན་

སྐྱོང་འཐོབ་དགོ།

ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་འཐུས།ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་འཐུས།

100. ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ ཉིན་འཐུས་ཚུ་ གཞུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་ཚུན་ ད་

རེས་ཡོད་པའི་ ཚོད་གཞི་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐོབ་དགོ། 

101. ཉིན་འཐུས་དེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནས་ཚིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།:

(1) མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབདཝ་ད་ བཟོའ་འཐུང་ (ཐེངས་གསུམ་རེ་) 

དང་ ཉལ་ས་སྤྲོོད་དེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་མེདཔ་དང་ དེ་ཡང་ བློོན་་ན་དང་ ལྷན་གཞུང་བློོན་པོ་

ཚུ་ དེ་ལས་ བློོན་པོ་དང་དོ་མཉམ་པའི་ གོ་གནས་འཆང་མི་ཚུ་ ཕག་ཞུ་སྟེ་འགྱོ་མི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སྦྱོོར་འཇུག་

འབད་དགོ། 

(2) བཟོའ་འཐུང་ ཡང་ན་ ཉལ་ས་ གང་རུང་གཅིག་ སྤྲོོད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ག་ར་ལུ་ ཉིན་འཐུས་ 

བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།

སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚོད།སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚོད།

102. མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ གཞུང་དོན་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་དོན་ལས་ རང་སོའི་སྒེར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ སྤྱོོདཔ་ད་ སྣུམ་འཁོར་

བསྐྱོད་ཚོད་ཀྱི་ འཐུས་ཀྱི་ཐོོབ་ལམ་ཡོད། འགྲུལ་བསྐྱོད་ཐོག་ཐུང་ཤོས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ གི་ས་ཁར་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་མི་

ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚོད་ཀྱི་འཐུས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༦ རེའི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད། ཨིན་རུང་ སྣུམ་འཁོར་

བསྐྱོད་ཚོད་ཀྱི་འཐུས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་དེ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་འོག་ལུ་ ་ད་དུ་བཀོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་དགོ། 

འཁོར་ལམ་མེད་པའི་ས་ཁར་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་འཐུས། འཁོར་ལམ་མེད་པའི་ས་ཁར་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་འཐུས། 

103. འཁོར་ལམ་གྱི་ མཐུད་སྦྲེལ་མེད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ དོས་ལམ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༢༠༠ རེའི་ འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབོ་ལམ་ཡོད།

འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་པའི་ འཐུས་ཚུ། འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་པའི་ འཐུས་ཚུ། 

104. འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་པའི་འཐུས་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ཨིན།:

(1) ད་རེས་ བློོན་་ན་དང་ མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་སྤྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ ལྡོག་ཕོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ ལྷན་གཞུང་བློོན་པོ་དང་ དེ་ཚུ་དང་དོ་མཉམ་པའི་ གོ་གནས་འཆང་མི་



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ། 40 |

ཚུ་གི་ ཕག་ཞུ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ འགྲོ་འགྲུལ་ལུ་ ཉིན་འཐུས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ རེའི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད་མི་དེ་ 

འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ། 

(2) བཟོའ་འཐུང་དང་སྡོོད་ཁྱིམ་ གཉིས་ཆ་ར་སྤྲོོད་དེ་ཡོད་པའི་ དུས་སྐབས་ནང་ལུ་ ཉིན་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རེ་ ཐོོབ་སྲོོལ་

ཡོད་མི་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ།

(3) ད་རེས་ བློོན་་ན་དང་ མངོན་མཐོོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་སྤྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོན་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ ལྡོག་ཕོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ ལྷན་གཞུང་བློོན་པོ་དང་ དེ་ཚུ་དང་དོ་མཉམ་པའི་ གོ་གནས་འཆང་མི་

ཚུ་གི་ ཕག་ཞུ་སྟེ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དུས་སྐབས་ནང་ ཉིན་འཐུས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རེའི་ ཐོོབ་ལམ་

ཡོད་མི་དེ་ འཕྲོོ་རྒྱུན་བཅད་དགོ།. 
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ལེའུ་ ༨ པ།ལེའུ་ ༨ པ།

དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕོན་ཚུ།དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕོན་ཚུ།

ཟུར་ཕོོགས་དང་ འཚོོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལས་འཆར།ཟུར་ཕོོགས་དང་ འཚོོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལས་འཆར།

105. ཟུར་ཕོོགས་དང་ འཚོོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལས་འཆར་དེ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་འོང་དགོ།:

(1) གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཟུར་ཕོོགས་དང་འཚོོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལུ་ ལྷན་ཐོབས་དེ་ གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 

༡༥ རེ་དགོ།;

(2) མི་མང་ལས་གཡོག་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཟུར་ཕོོགས་དང་འཚོོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལུ་ ལྷན་ཐོབས་དེ་ གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་

ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ རེ་དགོ།  ;

(3) གཞུང་གི་ལྷན་ཐོབས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ དང་ རང་སོའི་ལྷན་ཐོབས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ གི་ཐོོག་ལས་ ཟུར་ཕོོགས་རྩིས་ཁ་ནང་

ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ རྩིས་ཐོོ་བཀལ་དགོཔ་དང་ དེའི་ལྷག་ལུས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དེ་ མི་མང་ལས་གཡོག་པའི་ འཚོོ་རྟེན་

ལས་འཆར་ལུ་ ལྷན་ཐོབས་སྦེ་ རྩིས་ཐོོ་བཀལ་དགོ། སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོགཔ་དང་ གཞི་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་

གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ཡང་ འཚོོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལས་འཆར་གྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད།  

ཟུར་ཕོོགས་ཀྱི་སྤྲོོད་ཆ།ཟུར་ཕོོགས་ཀྱི་སྤྲོོད་ཆ།

106. ཟུར་ཕོོགས་ཀྱི་སྤྲོོད་ཆ་དེ་ ལྷན་གཞུང་དྲང་་ན་གྱི་ དངུལ་ཕོོགས་ཚོད་གཞི་མཐོོ་ཤོས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཨིན། འདི་ཁ་ལུ་ ཟུར་

ཕོོགས་ཀྱི་སྤྲོོད་ཆ་དམའ་ཤོས་དེ་ ཞི་གཡོག་གི་ གོ་གནས་སྡེ་རིམ་དམའ་ཤོས་ (ལག་ལེན་སྡེ་རིམ་ ༤ པ་)ཀྱི་ དངུལ་ཕོོགས་

ཚོད་གཞི་དམའ་ཤོས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དང་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དགོ།   

107. ཟུར་ཕོོགས་དང་ འཚོོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལས་འཆར་དེ་ གཞུང་གིས་ བསྐྱར་བཟོོ་དང་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཟུར་ཕོོགས་དང་འཚོོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ གཞི་སྒྱུར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་རེས་ཡོད་པའི་གནས་རིམ་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐོབ་དགོ། 

ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་རས།ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་རས།

108. ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་རས་དེ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པའི་སྒྲིག་གཡོག་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་ ལོ་རེ་བཞིན་ལུ་ མཐོའ་མཇུག་གི་ 

གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ཀྱི་ཚོད་གཞི་ཁར་ ཟླཝ་རེའི་དངུལ་ཕོོགས་ཀྱི་ ཐོོབ་ལམ་ཡོད། ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་རས་ལུ་ མཐོོ་ཚོད་

མེད།  

ཐིག་ཁྲམ་ ༢༩ པ་: ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་རས་ཀྱི་ རྩིས་བཀོད་ཐོབས་གཞི།ཐིག་ཁྲམ་ ༢༩ པ་: ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་རས་ཀྱི་ རྩིས་བཀོད་ཐོབས་གཞི། 
ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་རས་ རྩིས་བཀོད་འབད་ཐོངས་། = མཐོའ་མཇུག་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ x མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་ སྒྲིག་གཡོག་གི་ ལོ་གྲངས། 

ལོ་གི་ཆ་ཕྲོན་གྱི་ཐོད་ལུ་ ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་རས་ཀྱི་
སྤྲོོད་ཆ་ རྩིས་བཀོད་འབད་ཐོངས་:

མཐོའ་མཇུག་གི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ (/)ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ *སྒྲག་གཡོག་གི་ཉིན་གྲངས་ (དཔེར་ན་ སྒྲིག་གཡོག་
ཉིན་གྲངས་ ༢༨༠ =གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༢,༠༠༠/ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ = ཉིན་རེར་དངུལ་ཀྲམ་ 
༣༢.༨༧ *ཉིན་གྲངས་ ༢༨༩ = དངུལ་ཀྲམ་ ༩,༥༠༡.༠༠)



འབྲུག་གི་ དངུལ་ཕོོགས་སྒྲིག་བཀོད་ གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༢ ཅན་མ། 42 |

109. ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་རས་དེ་ གཞུང་གིས་ བསྐྱར་བཟོོ་དང་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོོགས་དང་འཚོོ་

རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ གཞི་སྒྱུར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་རེས་ཡོད་པའི་གནས་རིམ་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐོབ་དགོ།

སྡེ་ཚོན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར།སྡེ་ཚོན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར།

110. སྡེ་ཚོན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་དེ་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་དུ་ ད་ཡོད་ཚོད་གཞི་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐོབ་དགོ།:

ཐིག་ཁྲམ་ ༣༠ པ་: མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ སྡེ་ཚོན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར།ཐིག་ཁྲམ་ ༣༠ པ་: མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ སྡེ་ཚོན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར།
སྡེ་ཚོན།སྡེ་ཚོན། གོ་གནས་སྡེ་རིམ།གོ་གནས་སྡེ་རིམ། གྲལ་གཏོགས་ཚོད་གཞི།གྲལ་གཏོགས་ཚོད་གཞི། ཉེན་བཅོལ་ཁྱབ་ཚོད།ཉེན་བཅོལ་ཁྱབ་ཚོད།

སྡེ་ཚོན་ ཀ པ། བཀོད་ཁྱབ་/བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་༡ པ་ལས་ ༣ པ་ཚུན། 500 500,000
སྡེ་ཚོན་ ཁ པ། ཁྱད་ལཱ་ ༡ པ་ལས་ ཁྱད་ལཱ་ ༥ པ་ཚུན། 400 400,000
སྡེ་ཚོན་ ག པ། བལྟ་སྐྱོར་ ༡ པ་ལས་ བལྟ་སྐྱོར་ ༥ པ་ཚུན། 300 300,000
སྡེ་ཚོན་ ང པ། ལག་ལེན་ ༡ པ་ལས་ ལག་ལེན་ ༤ པ་ཚུན། 200 200,000
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ལེའུ་ ༩ པ།ལེའུ་ ༩ པ།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།

111. རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ སྲུང་སྐྱོབ་དྲག་ཁག་ཚུ་གི་ ཐོོབ་ལམ་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་བཞག་ཐོབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ 

དངུལ་ཕོོགས་དང་ འཐུས་ ཁེ་ཕོན་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་བསྟོན་སྲུང་དམག་སྡེ་དང་ རྒྱལ་འཛིན་སྐུ་སྲུང་གི་ ཐོོབ་ལམ་ཚུ་དང་ དོ་

མཉམ་འོང་དགོ།  

ལེའུ་ ༡༠ པ།ལེའུ་ ༡༠ པ།

སྣ་ཚོོགས།སྣ་ཚོོགས།

འཕྲི་སྣོན།འཕྲི་སྣོན།

112. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུ་ འཕྲི་སྣོན་དེ་ཡང་ དངུལ་ཕོོགས་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོོར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཆ་

འཇོག་གྲུབ་པའི་ ཁ་སྐོང་དང་ འགྱུར་བ་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་ རྐྱངམ་གཅིག་གི་སྒོ་ལས་ འབད་ཆོག།

བཅའ་ཡིག་རྩོོམ་སྒྲིག་གི་དབང་ཆ།བཅའ་ཡིག་རྩོོམ་སྒྲིག་གི་དབང་ཆ།

113. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ལག་ལེན་གྱི་་ད་ལུ་ བཅའ་ཡིག་/སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་ རྩོོམ་སྒྲིག་གི་དབང་ཆ་ དངུལ་རྩིས་

ལྷན་ཁག་ལུ་ཡོད། 

ཚིག་དོན་གྱི་དབང་ཚོད།ཚིག་དོན་གྱི་དབང་ཚོད།

114. བཅའ་ཡིག་འདིའི་ རྫོོང་ཁ་དང་ ཨིང་ལིཤ་གི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འདྲ་བའི་གནད་རེ་འཐོོན་ཚེ་ རྫོོང་ཁའི་ཚིག་དོན་ལུ་ ཆ་གནས་

བཞག་དགོ།




