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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༠ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་གསུམ་པའྩི་ཚོགས་ཐངེས་༢ པ་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༥༨ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ ལེའུ་༦ པ་ དནོ་ཚན་༡༡༩ ལས་

༡༢༣ ཚུན་གྩི་དགོངས་དོན་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚགོས་ནང་བསྐྱར་ཞྩིབ་མང་རབས་ཅྩིག་འགོ་འདེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ར་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་གསལ་སྟནོ་འབད་དེ་ཡོད།  

ཐྩིག་ཁམ་: སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ ལས་སེ་ཁག་གྩི་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན། 
རྩིམ་
ཨང་།  

ལས་ས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ལུ་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་

ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

༡ ལྷན་ཁག་ཚུ། 
3.053         -    3.053 0 

༢ རོང་ཁག་ཚུ། 
0.105   0.105 0 

 བསམོས། 
3.158 -    3.158   

གོང་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལྷན་ཁག་དང་ ཡང་ན་ རོང་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ ཚུལ་མྩིན་ཚུ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་འདུག 

གོང་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལས་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༩.༦༠༧ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་འདུག 

ཆ་ཤས་༢ པ: བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ཁ་གསལ། 

༡. ལྷན་ཁག་ཚུ། 

༡ .༡ གསོ ་བའྩི ་ལྷན་ཁག   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ གསོ་བའྩི་ལྷན་ཁག་གྩིས་ 
ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་ དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སོྐྱན། ༠.༦༦༢ - ༠.༦༦༢ - 

 བསམོས། ༠.༦༦༢ - ༠.༦༦༢ - 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོད: 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༢ 

 

༡.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༢ 

སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྩི་ཟླ་ཚེ་ཁར་ དྩི་ཝྩི་ཨྩི་དྩི་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༢༢ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༨༩༣༡། དོན་ཚན་༡༥) རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཨལེ་བྩི་སུ་བྷ། རྩིས་འཛནི་པ་དང་ པདྨ་དབང་འདུས། མཛོད་གཉེར། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གནག་དོ་འབྲུག་པ། ལས་རྩིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ།) 

 ཆ་ཤས་༡ པ: ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༠ ཅན་མའྩི་བཅུད་བསྡུ། 
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གནས་སྟངསཿ གནད་དོན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༢ པོ་དེ་ འགན་འཁྩི་ཕོག་མྩིའྩི་མྩི་ངོམ་གྩི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ རྩིན་བསྡུར་འབད་དེ་ ལོག་ལེན་རུང་ དེ་གྩིས་ལང་མ་ཚུགས་
པར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདྩི་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་བསྐྱལ་ནྩི་སེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་འདྩི་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་འཁདོ་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ལུ་

བསྐྱལ་ཏེ་ དེ་འབེལ་གྩི་སྙན་ཞུ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ཕུལ་ནྩི་སེ་བཞག་སྟེ་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ དེའྩི་སོར་ སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷདོ། 

༡ .༢ ཕྩི ་འབེལ ་ལྷན ་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༩༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ 
ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་ཨང་ དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 2.391         -     2.391       -    

 བསམོས། 2.391         -     2.391       -    

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད: 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༩༡  

 

༡.༡ བངེ་ཀགོ་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ དངུལ་རྐྱང་ལགོ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༩༡ 

དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་ཚུ་ཉུང་སུ་འབད་བཙུགས་མྩི་ལས་བརེན་ དངུལ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༩༡ ཐོན་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༨༥༡༠ ། དོན་ཚན་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། Third Secretary དངུལ་རྩིས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས། 

གནས་སྟངསཿ གནད་དནོ་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་འབད་བ་ཅྩིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ ངོམ་བཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་འདྩི་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ བཙནོ་ཁྩིམས་ལོ་ངོ་༩ གྩི་རྩིང་འཁྩི་པའྩི་ འཁྲུན་ཆདོ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ བརོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ལས་ སྩི་ཚེས་༥/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་ དེའྩི་སོར་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་མྩི་
དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ དེའྩི་འཁྲུན་ཆད་ལུ་འགུག་སྟེ་ཡོད། 

 

༢. རངོ་ཁག་ཚུ། 

༢ . ༡ བསམ ་རེ ་རོང ་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ བསམ་རེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་ 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ 
གནོད་སོྐྱན། 

0.105      -    0.105   

 བསམོས། 0.105           -    0.105   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོད: 
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༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ 

 

༡.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ 

 

སྩི་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྩི་ཟླ་ཚེས་ཁར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༨ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༨༨༡༦། དོན་ཚན་

༢.༥) ཐད་ཀར་དང་ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འབལེ་ཡོད་མྩི་ངམོ་ཚུ།)  

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་འཛོམས་སབས་ ཁོ་རའྩི་ (ཟླ་

མགོ་ཚེ་རྩིང་། ས་ཁམ་འགོ་དཔནོ་བགེསཔ། བསམ་རེ་རོང་ཁག) མ་ལེན་པར་ཡོད་པའྩི་ དགོངས་ཞུའྩི་འཐུས་ནང་ལས་་ རྩིས་སྙམོས་འབད་ནྩི་སེ་བཞག་ཡོད་རུང་ གཡོག་ནང་ལས་ ཐོབ་
ཁུངས་གང་ཡང་མེད་པར་དགོངས་ཞུ་འབད་བཏང་ནུག དེ་མ་ཚད་ རོང་ཁག་གྩིས་འབད་བ་ཅྩིན་ གནད་དོན་འདྩི་ ས་ཁམ་འགོ་དཔོན་བགེསཔ་ ངམོ་ཟླ་གོ་ཚེ་རྩིང་དང་གཅྩིག་ཁར་ གོས་
བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གྩིས་དངུལ་འབོར་ ལོག་བཏབ་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་སེ་བཤད་ཅྩི། 

 

 
 

 

 
 

********* 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༡ ཅན་མ། 
 

 

(སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་གནས་སྟངས།) 

 
 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི། 
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༡ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་གསུམ་པའྩི་ཚོགས་ཐེངས་༢ པ་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༩.༧༥༠ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ ལའེུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་

༡༢༣ ཚུན་གྩི་དགོངས་དོན་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚགོས་ནང་བསྐྱར་ཞྩིབ་མང་རབས་ཅྩིག་འགོ་འདེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་

མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༩.༦༠༧ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ལས་སེ་རང་སོའྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མྩི་དང་ དེའྩི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ ལྷག་ལུས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་
འཁོད་ལུས་མྩི་ཚུ་ འོག་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

ཐྩིག་ཁམ་: སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ ལས་སེ་ཁག་གྩི་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན། 
རྩིམ་
ཨང་།  

ལས་ས།ེ སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ ལུ་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

༡ ལྷན་ཁག་ཚུ། 
       189.607         -      189.607          

-    
༢ རོང་ཁག་ཚུ། 

     0.143         0.143             -          

100  
༣ རེད་འོག་ཚུ། 

         -       -    
             

-    
       -    

 བསམོས། 
            189.750       0.143    189.607    

 
གོང་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལུ་གསལ་སོྟན་འབད་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལས་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༨༩.༦༠༧ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་འདུག 

 

ཆ་ཤས་༢ པ: བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ཁ་གསལ། 

༡. ལྷན་ཁག་ཚུ། 

༡ .༡ ཕྩི ་ འབེལ ་ལྷན་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༩.༣༧༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ 
ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 5.438            -     5.438 -  

༢ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་
སོྐྱན། 

183.940 - 183.940          

- 

 བསམོས། 
189.378   189.378           

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོད: 

 

 

 
 

ཆ་ཤས་༡ པ་ ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༡ ཅན་མའྩི་བཅུད་བསྡུ། 
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༡.  གཡ་ོཟལོ་དང་ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༤༣༨  

 

༡.༡ ཡུ་ཨསེྩི་དྩི་གྩི་དམྩིགས་བསལ་རྩིས་ཁ་རྩིས་སྙམོས་མ་འབདཝ་/རྩིས་ཆད་ལུས་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༨༨ 

 

བེང་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༨-༠༩ དང་ ༢༠༠༩-༡༠ དེ་ལས་ ༢༠༡༠-༡༡ ཚུ་ནང་ བེང་ཀོག་དངུལ་ཁང་ནང་ དམྩིགས་བསལ་རྩིས་ཁ་རྒྱུན་སྐྱངོ་འབད་མྩི་ནང་ རྩིས་

སྙོམས་མ་འབད་བའྩི་ཁྱད་པར་/རྩིས་ཆད་ ཡུ་ཨེས་ཌྩི་༡༠༠,༧༡༦.༣༦ ཐོན་ཏེ་འདུག གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༧༦༤ ། དོན་ཚན་

༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཙན་ད་སྟོབས་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཙན་ད་སྟོབས་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་འབད་བ་ཅྩིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ ངམོ་བཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་འདྩི་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
བཙོན་ཁྩིམས་ལོ་ངོ་༩ གྩི་རྩིང་འཁྩི་པའྩི་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་སྟེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ བརོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྡ་དནོ་བྩིན་མྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩིས་ 

སྩི་ཚེས་༥/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ འཁྲུན་ཆདོ་ལུ་འགུག་སྟེ་ཡོད།   
 

༡.༢ ཡུ་ཨསེ་ཌྩི་རྩིས་ཁའྩི་རྩིས་དབེ་རྒྱུན་སྐྱངོ་འཐབ་ནྩི་ནང་མ་མཐུནམ་དང་ དངུལ་ཆད་ཐནོ་ཡདོཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠ 

 

བེང་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྩི་ལོ་༢༠༡༠ སྩི་ཟླ་༠༦ པའྩི་སྩི་ཚེས་༣༠ ལུ་ ཡུ་ཨེས་ཌྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་༢,༨༥༦.༦༧ རྩིས་ཆད་ཐོན་ཏེ་འདུག གནད་

དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷ་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༩༧༦༤། དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༧༨༠༡༠༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཙན་ད་སྟོབས་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་འབད་བ་ཅྩིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ ངམོ་བཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་འདྩི་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
བཙོན་ཁྩིམས་ལོ་ངོ་༩ གྩི་རྩིང་འཁྩི་པའྩི་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་སྟེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ བརོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྡ་དནོ་བྩིན་མྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩིས་ 

སྩི་ཚེས་༥/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ འཁྲུན་ཆདོ་ལུ་འགུག་སྟེ་ཡོད།   

 

༡.༣ སྨན་བཅསོ་ཀྩི་ཟད་འག་ོལགོ་ལྟབ་འབད་སདོ་ཡདོཔ།  

 

བེང་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ལས་གཡོགཔ་དང་ ནང་མྩི་བཟའ་ཚན་ཚུ་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཀྩི་ཟད་འགོ་ཐའེ་བཏ་༧༨,༩༨༥.༠༠ ཐམ་པ་ ལོག་ལྟབ་འབད་སོད་ནུག ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡྩིག་

གཅྩིགོ་དེ་ ཚར་གཉྩིས་དེ་རེ་དངུལ་སདོ་འབད་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༩༧༦༤། དོན་ཚན་༣) རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༨༠༡༠༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཙན་ད་སྟོབས་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ 

ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ གནད་དོན་འདྩི་ཆ་ཤས་ཅྩིག་ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། དངུལ་འབོར་འདྩི་ བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོད་རུང་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛནི་པ་གྩི་ཐོག་ལུ་ 
བདག་སྐྱོང་གྩི་ངེས་ལེན་འབད་ནྩི་ལུ་ འགུག་སྟེ་ཡོད།  

 

༢.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣.༩༤༠ 

 

༢.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༤༩ 

 

ཀ) བེང་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ སེར་སེ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༤༩ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༩༧༦༤། 

དོན་ཚན་༡༠) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབེལ་ཡོད་མྩི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འབེལ་ཡོད་མྩི་ངོམ་ཚུ།) 
 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་འབད་བ་ཅྩིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ ངམོ་བཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་འདྩི་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 

བཙོན་ཁྩིམས་ལོ་ངོ་༩ གྩི་རྩིང་འཁྩི་པའྩི་ འཁྲུན་ཆདོ་གནང་སྟེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ བརོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྡ་དནོ་བྩིན་མྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩིས་ 

སྩི་ཚེས་༥/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ འཁྲུན་ཆདོ་ལུ་འགུག་སྟེ་ཡོད། 

 

༢.༢ རྒྱབ་རནེ་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་བཏནོ་ནྩི་མདེཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༠.༠༩༡ 

 

ཀ) བེང་ཀོག་ འབྲུག་གྩི་གཞུང་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༨-༠༩ དང་ ༢༠༠༩-༡༠ དེ་ལས་ ༢༠༡༠-༡༡ ཚུན་གྩི་ཟད་འགོ་ཡོངས་བསོམས་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་༣,༤༣༠,༣༡༦.༢༦ དང་འབེལ་བའྩི་ རྒྱབ་

རེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་བཏནོ་ནྩི་མྩིན་འདུག གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༩༧༦༤། དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཙན་ད་སྟོབས་རྒྱས། 

བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཙན་ད་སྟོབས་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།) 
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གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་འབད་བ་ཅྩིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ ངམོ་བཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་འདྩི་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
བཙོན་ཁྩིམས་ལོ་ངོ་༩ གྩི་རྩིང་འཁྩི་པའྩི་ འཁྲུན་ཆདོ་གནང་སྟེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ བརོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྡ་དནོ་བྩིན་མྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩིས་ 

སྩི་ཚེས་༥/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ འཁྲུན་ཆདོ་ལུ་འགུག་སྟེ་ཡོད། 

༡ .༢ སོ ་ ནམ་དང་ནགས ་ཚལ་ལྷན་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་
ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་

ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ 
གནོད་སོྐྱན། 

            0.229  

                         

-     

                     

0.229  

             

-     

 བསམོས། 
     0.229     -            0.229      -     

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོད: 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༩  

 

༡.༢ དངུལ་འཐབེ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༩ 

 

འོས་གསལ་སྤང་ སོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ལས་རྩིམ་གྩིས་ ཁང་མྩིག་གཉྩིས་འབད་མྩི་ ལས་བེད་པའྩི་སོད་ཁྱྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༩ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༩༣༣༢། 

དོན་ཚན་༢.༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དངོས་གྲུབ། ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་(རྒྱ་གཞུང་ལས་འགུལ། སོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ལས་ཁུངས)། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༨༠༠༤༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་དྩི་བྩི་རའྩི། ལས་རྩིམ་མདོ་ཆནེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༥༧ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ ལྷན་ཁག་གྩིས་འབད་བ་ཅྩིན་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ འཁྲུན་ཆདོ་གནང་ཡོད་རུང་ གནད་དནོ་ཚུ་རྩིས་འགྩིག་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མྩི་འདྩི་ ངམོ་ཀུན་ལེགས་ཚེ་
རྩིང་ ག་སོང་མེད་པར་ཡོདཔ་ལས་བརནེ་ཨྩིན་ཟེར་བཤད་ཅྩི། ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ལྷན་ཁག་ལུ་བཀདོ་མྩི་ནང་ དེ་བཟུམ་མའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ འབེལ་ཡོད་ལས་སེ་ དཔེར་ན་ དང་ཁྩིམས་
ལྷན་སེ་དང་ ཁྩིམས་སྲུང་འབྲུག་གྩི་འགག་སེ་ དེ་ལས་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་ལམོ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་དང་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ མཉམ་འབེལ་གོས་འཛམོས་སབས་ གོས་སྟུན་འབད་ནྩི་ཟེར་བཀོད་ཅྩི། 

 
༢  རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་ཚུ། 

༢ . ༡ མགར་ས ་རོང ་ཁག ་བདག ་སྐྱོང ་ །  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་
སྐྱང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་

ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ 
གནོད་སོྐྱན། 

- - -          

- 

 བསམོས། - 
  

- 
          

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོད: 
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༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ། 

༡.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག  

རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩི་ ལས་བེད་པ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༩༡༢༢། དོན་ཚན་༢.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབེལ་ཡོད་ཚུ། 

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་དནོ་གྲུབ། དྩི་སྩི་ཨེ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༨༠༧༠༡༡ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། མ་ར་ཡོངས་བསམོས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ བཙུགས་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་
བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། 

༢ .༢  གཞལམ ་སང ་རོང ་ཁག ་བདག ་སྐྱོང ་ །  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ གཞལམ་སང་རོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་

ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ 
གནོད་སོྐྱན། 0.143        0.143        -       100  

 བསམོས།              0.143       0.143  -       

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ།  

 

༡.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག  

རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩི་ ལས་བེད་པ་དང་ སེར་གྩི་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༩༣༣༧། དོན་ཚན་༡༨) 

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབེལ་ཡོད་མྩི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཏྩིལ་བྷ་དུར་ག་ལས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༣༣ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༡/༢༠༢༠ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་ གཞལམ་སང་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཞལ་འཛོགས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་
ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ རོང་ཁག་ལུ་ འཚལོ་དགོ་པའྩི་དན་བསྐུལ་ ལོག་ཅྩི་ར་བཏང་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་འཚོལ་མ་ཐོབ་ལས་བརནེ་ རྩིས་འགྩིགས་
འབད་ཡྩི།  

 

༣.  རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་ཚུ། 

༣.༡ ཆུ་ཁ་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ་ཚུ། 

༡ .  ཕུན ་ཚོགས ་གྩིང ་རེད ་འོག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྩི་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སོྐྱན། - - -          

- 

 བསམོས། 
-   -           
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སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ།  

 

༡.༡ ཚུལ་མཐུན་མདེ་པའྩི་སནོ་བྩིན་སདོ་ཡདོཔ་དང་ གངོ་གསབེ་སྨན་བཅསོ་ཞབས་ཏགོ་ཁང་གྩི་བཟ་ོསྐྲུན་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡདོཔ། 

རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ པཱན་བ་རྩི་ལུ་ ནདཔ་གངས་༢༠ འབད་མྩི་ གོང་གསེབ་ཞབས་ཏགོ་སྨན་བཅོས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་སདོ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༩༧༥༨། དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡོན་ཏན་ནོར་བུ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཅཱན་ད་ར་བྷ་དུར་ག་ལས། རཔོ། མྩི་

ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༡༡༠༠༠༥༧༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ འཁྲུན་ཆདོ/ཨང་/༡༣-༣༧༧ སྩི་ཚེས་ ༣༡/༡༢/༢༠༡༣ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ རདེ་འགོ་བདག་

སྐྱོང་ནང་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༤༠༠,༠༠༠.༠༠ བཏབ་མ་ཚར་ཚུན་ ཟླ་ངོ་རེ་ལུ་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༠༠༠.༠༠ རེ་བཙུགས་དགོ་པའྩི་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོད་རུང་ ཁག་

འབགཔ་ཚེ་ལས་འདས་སོངཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རེད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་
སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སབས་ རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ཚེ་ལས་འདས་སོང་པའྩི་སོར་དང་ འཁྲུན་ཆདོ་བསྟར་སོད་འབད་ནྩིའྩི་སོར་ བཀའ་སོབ་
གནང་དགོ་པའྩི་ཞུ་བ་འབད་དགོཔ་སེ་ བཀདོ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ ས་ཁངོས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ ངམོ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལནེ་འབད་དགོ་པའྩི་ གོས་
འདེབས་གནང་ཡྩི། 

 ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ དེ་འབེལ་གྩི་ལན་གསལ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད། 

******** 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མ། 
 

 
(སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་གནས་སྟངས།) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི། 
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་གསུམ་པའྩི་ཚགོས་ཐེངས་༢ པའྩི་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༢༦༥ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ ལེའུ་༦ པ་ དནོ་ཚན་༡༡༩ ལས་

༡༢༣ ཚུན་གྩི་དགོངས་དོན་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་ཞྩིབ་མང་རབས་ཅྩིག་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༡ རྩིས་འགྩིག་

འབད་ཡོདཔ་ད་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༠༡༤ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། 

ཐྩིག་ཁམ་ཿ སྩི་ཚེས་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ ལས་སེ་ཁག་གྩི་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ཚུ་དང་ ལྷག་མ་ལུས་མྩི་ཚུ་གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨྩིན། 
རྩིམ་ཨང་། ལས་ས།ེ སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་

ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་

དངུལ་འབརོ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

༡ ལྷན་ཁག་ཚུ།             11.535   -            

11.535  
       -    

༢ རོང་ཁག་ཚུ།             0.334           -       0.334       -    
༣ རེད་འོག་ཚུ།         0.122     -        0.122  -    
༤ རང་སོྐྱང་ལས་སེ།          0.023           -        0.023        -    

 འཆར་དངུལ་ལས་སའེྩི་བསམོས་-ཀ (༡-

༤) 

        12.014           -    2.014        -    

༥ ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འབེལ་གཙུག་སེ་
ཚུ། 

            0.251    0.251          -     100  

 འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སའེྩི་བསམོས་-

ཁ (༥) 

        0.251       0.251            -     

ཡངོས་བསམོས་- ག་= ཀ་ + ཁ་       12.265  0.251   12.014     2.05  

 
གོང་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལས་ཤེས་རོགས་བྱུང་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལས་སེ་ཚུ་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་ཚུ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་་ཡོད་རུང་ འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སེ་ཚུ་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 

ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༡ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད།  

ཆ་ཤས་༡ པ་ ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་བཅུད་བསྡུ། 
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ཆ ་ཤས ་༢ པ ། ཿ  བསྐྱར་ཞྩིབ ་སྙན ་ཞུ ་ཁ ་གསལ །   

 
 
 

༡ .༡  ཞབས་ཏོག ་ལྷན་ཁག  

 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ གཡོ་ཟལོ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་
ཁག་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ   

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།  -  -  - -  

 བསམོས། 
-   -           

 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 
 

 
 
༡.༡ འངོ་འབབ་ལགོ་སདོ་འབད་བ། 

 

ཐྩིམ་ཕུག་ཁམོ་སེ་གྩིས་ རྒྱལ་གཞུང་འོང་འབབ་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ ཚངམ་སེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ འངོ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༨ ལོག་སོད་འབད་ནུག དེ་སེ་འབྱུང་མྩི་འདྩི་ཡང་ འཛནི་སྐྱོང་གྩི་ཁ་
ཐུག་ལས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུགས་བཞག་ཚུ་གྩི་ དུས་མཚམས་ཀྩི་སྙོམས་རྩིས་སྟོན་ནྩི་ཚུ་ འགོ་འདེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརེན་ཨྩིན་པས། འབོར་ཚད་དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ བཙུགས་

བཞག་འབད་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་རང་ཡོད། གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡྩི།  (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༠༥༥༢ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ དཀར་མདགོ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རགོས་༣ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༥༡༡༠༤༧ ཅན་མ་དང་ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རེ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༣ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རེ་ རྩིས་འཛནི་ལས་རོགས་༣ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ།]   

གནས་སྟངསཿ    དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༨/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛམོས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ གོས་ཆོད་བྱུང་མྩི་ལྟར་དུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལོག་སོད་འབད་མྩི་དངུལ་འབོར་
འདྩི་ ལོག་སྟེ་བསྐྱར་རེད་འབད་བའྩི་ཁར་ འགན་འཁྩི་ཕོགས་མྩི་ ངོམ་དཀར་མདགོ་ཟེར་མྩི་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ གཡོག་ནང་ལས་དགངོས་གལོ་འབད་ཡྩི།   

 

༡ .༡ ཤེས ་རྩིག ་ལྷན་ཁག   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༡༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཤེས་རྩིག་ལྷན་ཁག་གྩིས་ 
ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ 
གནོད་སོྐྱན། 

                               

10.618  

                         

-     

                   

10.618  

              

-  

 བསམོས། 

          10.618            -     

       

10.618    

 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

 
 

 

 

༡ ལྷན་ཁག་ཚུ། 

༡.   གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ། 
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༡.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༡༨ 

 
ཤེས་རྩིག་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ནང་ ལས་བེད་པ་ཚུ་དང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ དེ་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༡༨ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་

༡༠༦༦༤ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབེལ་ཡོད་མྩི་ངམོ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་བསོད་ནམས་ བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། སོབ་གྲཱའྩི་འཆར་འགོད་དང་བཟོ་བསྐྲུན་སེ་ཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་༩༡༠༧༡༡༢ ཅན་མ།]  

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། རྩིས་འགྩིག་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ཡུན་རྩིང་སོང་བའྩི་  ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་ཤསེ་རྩིག་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ ཡོད་པའྩི་སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་འདྩི་ 

ཤེས་རྩིག་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཐྩིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་བསྐྱལ་ཏེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ རོད་གཞྩི་ཨང་ ཐྩིམ་ཕུག/༢༠༡༩-༡༧༦༨ སྩི་ཚེས་

༢༠/༡༠/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལུ་ འཁྲུན་ཆདོ་གནང་མྩི་ནང་ ཚོང་ལས་ཀྩི་སྩིན་བདག་གྩི་བུ་ ངོ་མྩིང་པད་ྨརྣམ་རྒྱལ་ལུ་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༦༡༨,༤༤༦.༧༣ ཐམ་པ་འདྩི་ 

འཁྲུན་ཆོད་བཏནོ་པའྩི་ཉྩིན་ལས་འགོ་བཟུང་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༦ དེ་ཡང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༡༩ གྩི་ནང་འཁོད་ ལྷན་ཁག་ལུ་བཏབ་དགཔོ་སེ་འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ 

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༡༩ གྩི་ནང་འཁོད་ལུ་ མ་བཏབ་པར་འདུག 

༡.༥ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ 
ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་
སོྐྱན། 

༠.༧༦༧ - ༠.༧༦༧          - 

 བསམོས། 
༠.༧༦༧  - ༠.༧༦༧           

 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 
 
 
༡.༡ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༡ 

ཀ) ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ འགན་འཛནི་པ་གཅྩིག་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༡ (ཡུ་ཨེས་ཌྩི་༡༠,༨༣༤.༧༤) རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༠༥༦༣ དོན་ཚན་

༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་ ཨེཅ་ཨོ་སྩི་བགེསཔ། བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མྩི་རེ་བོན་པོ་ 

ཨོན་ཚེ་རྩིང་། ཕྩི་འབེལ་བོན་པོ་དང་ ཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་ ཨེཅ་ཨོ་སྩི་བགེསཔ། བེང་ཀགོ་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།] 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་འབད་བ་ཅྩིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ ངམོ་བཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་འདྩི་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཅནོ་ཁྩིམས་ལོ་

ངོ་༩ གྩི་རྩིང་འཁྩི་པའྩི་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོད་རུང་ རོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྡ་དནོ་ལེན་མྩི་ལྟར་འབད་བ་ཅྩིན་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་
སའྩི་ ཁྩིམས་ཁ་ཆེ་བའྩི་ནང་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་སེ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། 

 
༡.༢ རྒྱལ་ཁམས་མགནོ་ཁྱྩིམ་གྩི་ ཅ་དངསོ་ཚུ་མ་འཐབོ་པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ 

 
ཁ) ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ལྷོ་ཨེ་ཤྩི་ཡ་ལུང་ཕགོས་མཐུན་འབེལ་ཚོགས་པའྩི་ ཞལ་འཛོམས་ཐངེས་༡༦ པའྩི་དོན་ལུ་ རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ (ཡུ་ཨེས་ཌྩི་༡,༧༧༥.༠༠) དང་མཉམ་པའྩི་ ཅ་དངོས་

ཚུ་ བེང་ཀོག་ལས་མ་འཐོབ་པས། ཨྩིན་ཏེ་འབད་རུང་ རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་

ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༥༦༣ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་ ཨེཅ་ཨོ་སྩི་བགེསཔ། བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༥༤ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མྩི་རེ་བོན་པོ་ ཨོན་ཚེ་རྩིང་ ཕྩི་འབེལ་བོན་པོ་དང་ ཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་ ཨེཅ་ཨོ་སྩི་བགེསཔ། བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༠༩༠༥༤ ཅན་མ།] 

. 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་འབད་བ་ཅྩིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ ངམོ་བཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་འདྩི་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཅནོ་ཁྩིམས་ལོ་

ངོ་༩ གྩི་རྩིང་འཁྩི་པའྩི་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོད་རུང་ རོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ལས་ སྩི་ཚེས་༠༥/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་ བརྡ་དོན་ལེན་མྩི་ལྟར་འབད་བ་ཅྩིན་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་
གྩིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ ཁྩིམས་ཁ་ཆེ་བའྩི་ནང་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་སེ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། 

 

 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༡༨n 

 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་- ༠.༦༧༦ 
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༡ .༦ སོ ་ ནམ་དང་ནགས ་ཚལ་ལྷན་ཁག  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་
ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་

ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་
ཟ། 

༠.༢༤༡               -     ༠.༢༤༡ -  

 བསམོས། 
༠.༢༤༡   ༠.༢༤༡           

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 
 
 
༡.༡ དངུལ་ལགོ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡  

བུམ་ཐང་ལུ་ཡོད་མྩི་ དབང་ཕྱུག་ལོ་བརྒྱའྩི་གྩིང་ཀ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡ ལོག་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ གནད་དོན་ངོས་འཛནི་བྱུང་ཡྩི། བུམ་ཐང་ ནགས་ཚལ་སེ་ཚན་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ 
ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ དབར་རྩྭ་དགུན་འབུབ་བསྡུ་ལནེ་གྩི་དནོ་ལུ་ ལྟ་རོག་འབད་མྩི་དང་ ཉེན་སྲུང་བལྟ་སོར་འབད་མྩི་གྩི་ཐད་ སེ་ཚན་གྩི་དངུལ་ཡྩིག་རྩིས་ཁ་ནང་ལས་ འགྲུལ་སྐྱདོ་ཀྩི་འཐུས་དང་ ཉྩིན་བསྟར་གྩི་འཚོ་
འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། ཟད་སོང་ཚུ་ དབང་ཕྱུག་ལོ་བརྒྱའྩི་གྩིང་ཀ་གྩིས་ དངུལ་ཚབ་སོད་ཡོད་རུང་ སེ་ཚན་གྩི་དངུལ་ཡྩིག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག གནད་

དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༥༧ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ར་ཀྲུ་དབང་ཕྱུག་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་༨༣༡༡༠༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ར་ཀྲུ་དབང་ཕྱུག་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༣༡༡༠༢༣ ཅན་མ།] 

 

གནས་སྟངསཿ གནད་དནོ་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་འཁོད་ གནད་དནོ་འདྩི་གྩིས་སོར་ རདོ་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་དང་གཅྩིག་ཁར་ གོས་སྟོན་

འབད་ཐགོ་ལས་ དེ་འབེལ་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སོད་དགོཔ་སེ་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ གནད་དོན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ 
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་འདུག 

 
 

 

༢ .༡  རེ ་རང་རོང ་ཁག   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རེ་རང་རོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་
སོྐྱན། 

༠.༣༣༤ - ༠.༣༣༤          

- 

 བསམོས། 
༠.༣༣༤   

༠.༣༣༤ 
          

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

 

༡.༡ དངུལ་འཐབེ་སདོ་ཡདོཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤ 

རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ གདུང་ལ་སང་རདེ་འོག་ནང་ ལྷ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ཐེབ་དེ་ཡང་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ཀྩི་དོན་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་

མྩི་དང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མྩིའྩི་ ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་གཉྩིས་ཀྩི་ ཁྱད་པར་ལས་བརནེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༤༣༢ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩི་རེན་ད་ར་གྩི་རྩི་ བཟོ་
རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཁར་ཀ་བྷ་དུར་པར་དཱན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༣༠༠༡༡༠༣ ཅན་མ།  

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤ 

 

༢. རངོ་ཁག་ཚུ། 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡ 
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གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་ཨང་ དྩི་ཀྲྩི་/ཁྩིམས་འདུན-༠༡/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༣༧༨༥ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ གནང་མྩི་འཁྲུན་ཆདོ་ལྟར་དུ་ མྩི་ངོམ་

འདྩི་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ ལོག་བཙུགས་དགོཔ་སེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ མ་ལེན་པར་འདུག  

 

 

 

༣.༡ ཆུ ་ཁ ་རོང ་ཁག ་འོག ་གྩི ་རེད ་འོག ་ཚུ །   
 

ལོག ་ཅྩི ་ན ་རེད ་འོག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ལོག་ཅྩི་ན་རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ཚུལ་
མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་

ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ 
གནོད་སོྐྱན། 

༠༡༢༢ - ༠༡༢༢          

- 

 བསམོས། 
༠༡༢༢   ༠༡༢༢           

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

 

༡.༡ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཆགོ་མྩིན་/ དངུལ་འཐབེ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་- ༠.༡༢༢ 

རྡོ་ལེབ་ཅན་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཁང་(ཨོ་ཨར་སྩི་) བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ མཁོ་སདོ་མ་འབད་མྩིའྩི་ཅ་

ཆས་དང་ ལཱ་མ་འབད་མྩི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརནེ་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༠༨༥ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབངས་རྡོ་རེ་ རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ ཅན་མ།] 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། བསམ་རེ་ལུ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སབས་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔནོ་ལུ་ རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆ་ཁ་སོང་ཚུ་འབག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་དང་དབེ་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཞལ་འཛམོས་འདྩི་གྩི་ཤུལ་ལས་ བདུན་ཕྲག་གཉྩིས་ཀྩི་ནང་འཁོད་ ཕུན་ཚགོས་གྩིང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་གྩི་ ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་ནང་བཅར་དགོཔ་ བཀའ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ འགན་འཛནི་པ་འདྩི་གྩིས་ ངོམ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཀྩི་དནོ་ལུ་ 
བརྒྱུད་འཕྲྩིན་བཏང་ཏེ་འདེན་བསྐུལ་ ལོག་ཅྩིག་ར་འབད་རུང་ འོང་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༣.༢ དར་དཀར་ན་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ་ཚུ།  

དེའུ ་ར ་ལྩི ་རེད ་འོག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དེའུ་ར་ལྩི་རེད་འོག་བདག་
སྐྱོང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། -            -     -   

 བསམོས། -  
-  

-  
          

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

 

 
 

༣. རདེ་འགོ་ཚུ། 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ གནནོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ 
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༡.༡ འངོ་འབབ་ལགོ་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 

རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་འདྩི་ནང་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ལོག་སོད་འབད་ནུག དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་དེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ དངོས་གནས་ཐོག་མདེ་པའྩི་ ངོས་འཛནི་བྱུང་ཡྩི། རཔོ་

གསརཔ་གྩིས་འབད་བ་ཅྩིན་ ཁོ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་འགན་ཁག་ལནེ་པའྩི་སབས་ དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་ཚུ་ ཧེ་མའྩི་རཔོ་གྩིས་ ཁོ་ལུ་རྩིས་སོད་མ་འབད་ཟེར་བཤད་ཅྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༠༣༣༡ དོན་ཚན་༡) 
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་ཤེར་པ་ རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ཨང་༡༡༣༠༤༠༠༡༧༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་སངས་ཤེར་པ་ རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ཨང་༡༡༣༠༤༠༠༡༧༢༩ ཅན་

མ།] 

 

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རདེ་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོད་རུང་ འགན་འཛནི་པ་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལནེ་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་མྩི་ཚུ་ མ་
འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ དེ་འབལེ་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ལུ་བསྒུག་སྟེ་ཡོད། 

 

 

༤.༡  འབྲུག་རྐང་རེད ་ཚོགས ་པ །   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ འབྲུག་རྐང་ རེད་ ཚོགས ་
པ ་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་

ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ 
གནོད་སོྐྱན། 

༠.༠༢༣ - ༠.༠༢༣          - 

 བསམོས། 
༠.༠༢༣   ༠.༠༢༣           

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

 

 

༡.༣ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ 

 

འབྲུག་རྐང་རེད་ཚོགས་པའྩི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༧ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༦༩༧ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་

དབང་ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆནེ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༦༧༤ ཅན་མ།] 

 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་་ཡོདཔ། རྩིས་ལྷག་འབད་ཡོད་པའྩི་དངུལ་འབརོ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-

༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སབས་ འབྲུག་རྐང་རེད་ཚོགས་པ་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ 

སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ དང་སྦྲགས་ སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༢༠ གྩི་ནང་འཁདོ་ བསྐྱར་རདེ་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ འབྲུག་རྐང་རདེ་ཚགོས་པ་གྩིས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་ 

དངུལ་འབར་བསྐྱར་རེད་འབད་ནྩིའྩི་དུས་ཡུན་ སྩི་ལོ་༢༠༡༨ མཇུག་ཚུན་ ལོ་ངོ་༢ བྩིན་ཏེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ གནད་དོན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 

 

 

༥.༡  དཔལ་ལན་རྩི ་ས ་དབང་འཛིན་ཚད།  
 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དཔལ་ལན་རྩིས་ས་དབང་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་
འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་

ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། - - -          

- 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ 

 

༤. རང་སྐྱངོ་ལས་སེ། 

༥ ལས་འཛནི་ཚུ། 

 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ 
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 བསམོས། - - - 
          

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

 

 

 

༡.༡ བཀདོ་ཚགོས་མད་ོཆནེ་གྩི་གཉནེ་གགོས་ཀྩི་ མྩིང་ཐགོ་ཁར་ཡདོ་པའྩི་ས་ ཚུལ་མྩིན་ཐགོ་ལུ་ ཉ་ོསྒྲུབ་འབད་ཡདོཔ། 

 
དཔལ་ལན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁདོ་ནང་ལག་ལནེ་འཐབ་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་གཏང་མྩི་རྩི་ས་ཚུ་ རྒྱ་གར་གྩི་ས་ཁོངས་བརྒྱུད་དེ་སྐྱེལ་འདེན་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ རྒྱ་གར་གྩི་ཁོམ་ཚུ་ནང་ཕོགས་
བསྒྱུར་འབད་ནྩི་ལས་བཀག་སྟེ་ ནང་འཁདོ་ཚོང་ཁོམ་ཚུ་ནང་ དུས་ནམ་རུང་འབད་རུང་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ རྩི་སའྩི་མཛོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༡ 
གྩི་ལོ་ནང་ མྩི་ངམོ་ རྩིན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལས་ ས་ཨེ་ཀར་༡ ཐད་ཀར་དུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག ས་བཙོང་མྩི་ད་ེ བཀོད་ཚགོས་ཀྩི་མདོ་ཆེན་ ཀརྨ་བསྟན་འཛནི་གྩི་ གཉནེ་གོགས་ཨྩིན་པའྩི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། དཔལ་
ལན་རྩི་ས་དབང་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༠༧ གྩི་ལོ་ནང་ སེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ དགོས་དནོ་དེ་གྩི་དོན་ལུ་ ས་ཨེ་ཀར་༡ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་རུང་ རྩི་སའྩི་མཛོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡྩི། འཛནི་སྐྱོང་གྩིས་ དགོས་དོན་འདྩི་གྩི་དནོ་ལུ་ ས་སོ་སོ་གཅྩིག་འཚལོ་ནུག ས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའྩི་སབས་ ངོས་ལེན་འབད་མྩི་ལྔ་གྩི་གས་ལས་ མྩི་ངམོ་ རྩིག་འཛིན་

ཆོས་འཕེལ་གྩི་ གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ ཌྩི་སྩི་མཱལ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༣,༥༠༠.༠༠ ཐམ་པ་གསལ་བཀདོ་འབད་ནུག ཉོ་སྒྲུབ་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ རྩིན་གོང་དམའ་ཤོས་བཀོད་མྩི་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་ནྩི་གུར་མཐའ་
བཏོག་སྟེ་འབད་རུང་ ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་ཆདོ་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ རྩིན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལས་ གོང་གྩི་རྩིན་གོང་བཀདོ་མྩིའྩི་ཐོག་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག      

 
འདྩི་བཟུམ་སེ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྩི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏགོས་ཏེ་ཡོད་མྩི་ བཀོད་ཚགོས་ཀྩི་མདོ་ཆེན་གྩི་གཉེན་གོགས་ལས་ ས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་དེ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སོད་ཀྩི་གནད་དོན་ངོ་མ་གཅྩིག་ཨྩིནམ་

དང་ འབྲུག་གྩི་ཚངོ་སེའྩི་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ས་ཆ་འདྩི་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ གསར་སྤང་-དགེ་ལགེས་ཕུག་གྩི་གཞུང་ལམ་ནང་ན་ལུ་ཚུད་ཡོདཔ་དང་ བང་ཁ་ཐུག་ལུ་ ནང་
འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གསརཔ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མྩི་གྩི་ ས་མཚམས་ཀྩི་གང་གྩི་ནང་འཁདོ་ནང་ཚུད་མྩི་ལས་བརེན་ ལག་ལནེ་འཐབ་ནྩིའྩི་གོ་སབས་ཉུང་སུ་བཟོ་ཡོད་པའྩི་ ངོས་འཛནི་བྱུང་ཡྩི། དཔལ་ལན་རྩི་ས་
དབང་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ ཞྩི་བའྩི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ལས་ ཉོགས་མདེ་ལག་ཁྱེར་མ་འཐོབ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ས་འདྩི་ དགོས་དནོ་བལྟར་དུ་ལག་ལནེ་འཐབ་མ་བཏུབ་མྩི་ལས་བརནེ་ ཚོང་སའེྩི་

མཐའ་དོན་ལུ་བལྟ་འདྩི་ གོས་ཐག་ཆདོ་ཆདོཔ་མེན་པའྩི་ མངནོ་གསལ་བྱུང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༧༨༧ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་ཚེ་རྩིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆནེ་བགེསཔ། མྩི་

ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲྩིས་ཚེ་རྩིང་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆནེ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ ཅན་མ།] 

 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ནང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་བསང་ཡོདཔ་ཨྩིན། མཉམ་འབལེ་གོས་འཛོམས་ཐངེས་༤ པའྩི་གོས་ཆདོ་ལྟར་ སྩི་

ཚེས་༠༨/༠༦/༢༠༡༧ ལུ་ ཡྩིག་ཨང་ ཨེ་སྩི་སྩི་/དྩི་ཨོ་ཨེའྩི་-ཨའྩི/རོད་གཞྩི་-༠༨/༢༠༡༧/༦༨༦ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཞྩིབ་དཔྱད་སེ་ཚན་ལུ་ སོད་དེ་འདུག 

༥.༢  འབྲུག་བཟའ་སོད ་ལས ་འཛིན ་ཚད།   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་
མྩི་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་ལོ་ཧེ་མའྩི་སྙན་ཞུ་ནང་ལས་ དོ་ཅྩི་གྩི་སྙན་ཞུ་ནང་འབག་འོང་སྟེ་འདུག སྩི་ཚོགས་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་དོན་ཚན་འདྩི་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་
སོྐྱན། 

༠.༢༥༡ ༠.༢༥༡ - ༡༠༠          

 བསམོས། 
༠.༢༥༡ ༠.༢༥༡ -           

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

 

༡.༡ ཧ་ེམའྩི་བུ་ལནོ་ཚུ་མ་བཏབ་ལས་ བུ་ལནོ་གྩི་མཐུན་རྐྱནེ་བྩིན་ཡདོ།  

 
སྤ་རོ་ འབྲུག་ཟ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་མཛོད་ཁང་གྩིས་ སོན་འབྲུ་དང་ ལས་སེའྩི་དངོས་གངས་ཚུ་ཚངོ་བསྒྱུར་འཐབ་ནྩི་གྩི་ བུ་ལོན་སྩིད་བྱུས་ཀྩི་ལམ་སྟོན་ཚུ་དང་འགལ་ཐགོ་ལས་ ལྕང་སོན་བཙུགས་མྩི་ཚོང་

བསྒྲགས་ལུ་ ཧེ་མའྩི་བུ་ལོན་ཚུ་མ་བཏབ་ལས་ དོ་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༡ གནས་པའྩི་ཅ་དངོས་ཚུ་ བུ་ལོན་ཁར་བཙངོ་ཡོད་པའྩི་ ངོས་འཛནི་བྱུང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༡༩༧ དོན་ཚན་༡) 

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སེང་གེ་འབྲུག་པ་ ཇེ་ཨེམ་དྩི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༠༠༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སེང་གེ་འབྲུག་པ་ ཇེ་ཨེམ་དྩི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༠༠༡༡ ཅན་མ།] 

 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་སྩི་བྩི་ཨེལ་/ཨེཕ་ཨེ་དྩི/༢༠/༢༠༡༩/༡༩༢ སྩི་ཚེས་༥/༠༩/༢༠༡༩ ཅན་མ་ལྟར་ ཤུལ་མའྩི་སྙན་ཞུ་ (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༣༢ དོན་ཚན་ཨང་༢ པ་) ནང་ 
སྤོ་བཤུད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ སྙན་ཞུ་འདྩི་ནང་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། དོན་ཚན་འདྩི་ གོང་གྩི་སྙན་ཞུ་ཨང་ནང་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་ནྩི་ཨྩིན། 

 

 
********** 

༡.  ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་།  

 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ 
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ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༣ ཅན་མ། 
 

 
(སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་གནས་སྟངས།) 

 
 
 
 
 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི། 
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༣ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་གསུམ་པའྩི་ཚོགས་ཐངེས་༢ པའྩི་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡོངས་བསམོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༢༢༤ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་

༡༢༣ ཚུན་གྩི་དགོངས་དནོ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་ཞྩིབ་མང་རབས་ཅྩིག་འགོ་འདནེ་འཐབ་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༢༢༨ རྩིས་

འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༩༦ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཐྩིག་ཁམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། 

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལས་སེ་སོ་སོའྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་གནད་དནོ་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལྷག་ལུས་ཡོད་
པའྩི་ གནད་དནོ་ཚུ་ འོག་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་གསལ་སྟནོ་འབད་དེ་ཡོད། 

 
ཐྩིག་ཁམ་ཿ སྩི་ཚེས་ ༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ ལས་སེ་ཁག་གྩི་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ཚུ་དང་ ལྷག་མ་ལུས་མྩི་ཚུ་གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨྩིན། 
རྩིམ་ཨང་། ལས་ས།ེ སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་

ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་

འབརོ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ལྷན་ཁག་ཚུ། 
           9.107   8.841       0.266   97.08  

༢ རོང་ཁག་ཚུ། 
           3.377           -           3.377   -    

༣ རེད་འོག་ཚུ། 
         0.353           -    0.353  

      

-    
༤ རང་སོྐྱང་ལས་སེ།            -             -               -         -    

 འཆར་དངུལ་ལས་སའེྩི་བསམོས་-ཀ (༡-

༤) 
        12.837  8.841         3.996   68.87  

༥ ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འབེལ་གཙུག་སེ་
ཚུ། 3.387 

                   

3.387  

                              

-     

               

100  

 འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སའེྩི་བསམོས་-

ཁ (༥) 
3.387  3.387             -       

ཡོངས་བསོམས་- ག་= ཀ་ + ཁ་ 
     16.224     12.228          3.996  

  

75.37  

 
གོང་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལས་ཤེས་རོགས་བྱུང་དོ་བཟུམ་ སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སེ་ཚུ་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༨༤༡ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ད་ འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་

ལས་སེ་ཚུ་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༨༧ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

ཆ་ཤས་༢ པཿ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ། 

 
 
 

༡  ཤེས ་རྩིག ་ལྷན་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཤེས་རྩིག་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༨༤༡ གནས་པའྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡྩི། སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སོྐྱན། 
          8.841       8.841              -     100  

 བསོམས།               

8.841  
8.841             -      -     

 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

ཆ་ཤས་༡ པ་ ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༣ ཅན་མའྩི་བཅུད་བསྡུ། 

 

༡.          ལྷན་ཁག་ཚུ། 
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༡.༡  ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉསེ་ཆད་མ་བཏགོས་པར་ཡདོཔ། 

 
འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་མྩི་ ཤེས་རྩིག་གོང་འཕལེ་ལས་འགུལ་གྩིས་ བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་དང་ ཅ་དངོས་འཐེབ་བཀྲམ་སྤལེ་འབད་མྩི་གྩི་ 

བསྐྱར་རེད་ཚུ་གྩི་ཐད་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༨༤༡ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༡༣༩༠ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྩི་ཝ་ཀར་བ་མ་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༨༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་བསདོ་ནམས་ བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༧༡༡༢ ཅན་མ།] 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཐྩིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ འཁྲུན་ཆདོ་ཨང་ ཐྩིམ་ཕུག/༢༠༡༩-༡༧༦༨ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༡༩ ཅན་མ་ལྟར་དུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། དེ་ལས་ འཁྲུན་ཆདོ་

གནང་མྩི་དང་འཁྩིལ་ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་ད་ འཁྲུན་ཆོད་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༨/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛམོས་
ཐེངས་༨ པ་ཚོགས་པའྩི་སབས་ གནང་ཡྩི།  

 

༢ .  ཕྩི ་འབེལ ་ལྷན ་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཕྩི་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་
ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སོྐྱན། 
        ༠.༢༦༦          -             ༠.༢༦༦    -  

 བསོམས།            ༠.༢༦༦            -               ༠.༢༦༦    

 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 
The Royal Bhutanese Embassy, Bangkok had an outstanding advances of Nu. 0.266 million against  
 
བེང་ཀོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་འགན་འཛིན་པ་དང་ སེ་ཚན་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༦ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༡༢༨༦ དོན་ཚན་༢ པ) 

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་པོ་ དངུལ་རྩིས་འགོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༦༡ ཅན་མ།] 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ངམོ་བཙན་གགས་སྟོབས་རྒྱས་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཙནོ་ཁྩིམས་ལོ་ངོ་༩ བཀལ་ཏེ་ཡོད། ཨྩིན་

རུང་ སྩི་ཚེས་༠༥/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ལས་ བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩིས་ གནད་དནོ་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་
ཀྩི་འདུན་སའྩི་ ཁྩིམས་ཁྩི་ཆེ་བ་ནང་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཨྩིན་པས། 

 
རངོ་ཁག 

 

༡ .  པདྨ ་དགའ་ཚལ་རོང ་ཁག་བདག་སྐྱོང ་ །  

 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༧༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སོྐྱན། 
       2.970  

          

-     
    2.970       -  

 བསོམས།              

2.970  
    -         2.970       -  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༦ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ། 
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རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་དགངོས་གོལ་བཏང་བའྩི་སབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༧༠ གནས་པའྩི་ ཅ་དངོས་སོན་བྩིན་གྩི་བསྐྱར་རེད་ དེ་ལས་ གྲུབ་འབས་ཉནེ་སྲུང་གྩི་ ཉེས་ཆད་དང་ 

གཞུང་བཞེས་ཚུ་ལགོ་སྟེ་མ་ལེན་པར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༡༨༣༣ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རྩིང་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༧༤ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༧༠༥༧ ཅན་མ།] 

གནས་སྟངསཿ ཁག་འབགཔ་འདྩི་ ག་སོང་མེདཔ་བགོ་འགོ་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༧-༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལངོས་མཁར་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་
གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་སབས་ དེ་བཟུམ་མའྩི་ མྩི་ངོམ་བགོ་འགོ་མྩི་ཚུ་གྩི་སོར་ འབེལ་ཡོད་ལས་སེ་ དཔརེ་ན་ དང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་དང་ རོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ རྒྱལ་གཞུང་
ཁྩིམས་སྲུག་དགག་སེ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་ཏེ་གོས་བསྟུན་འབད་ནྩི་ཟེར་ གོས་ཆོད་བྱུང་ཡྩི། 

༢ .  བཀྲྩིས ་སང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང ་ །  

 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ བཀྲྩིས་སང་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སོྐྱན། 
        0.407  

          

-     
 0.407       -  

 བསོམས།     0.407  -         0.407     -  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 
 
 
 
 
 
རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ སོང་བརྡར་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༧ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་ནུག འགན་འཛིན་པ་དེ་གྩིས་ སོང་བརྡར་

བཀོ་བཞག་མྩི་ལས་བརེན་ བསྐྱར་རེད་འབད་དགོ་པའྩི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༠༩༡༦ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དོག་ཊར་ ཨུ་ནྩི་ཤ་ཆོས་སྐྱྩིད་ཤར་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་རྡོ་རེ་ རོང་ཁག་གསོ་བའྩི་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༨༠༤༠༡༦ ཅན་མ།]  

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༧-༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སབས་ རོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གྩིས་ གསོ་བའྩི་ལྷན་ཁག་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་ཡོད་པའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚུ་འབད་དེ་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཐབས་ལུ་ དེ་འབལེ་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོ་ཟེར་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡྩི། སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དེའྩི་སོར་སྙན་ཞུ་ ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད། 

 

༡. ར་ེརང་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ་ཚུ། 

 

གེ ་སར ་གྩིང ་རེད ་འོག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གེ་སར་གྩིང་རདེ་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སོྐྱན། 
          0.༣༥༣       -                0.༣༥༣  -  

 བསོམས།  

          0.353  

          

-               0.353    

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༧༠ 

༡.༡ སནོ་བྩིན་དང་ ཉསེ་ཆད་ཚུ་བསྐྱར་རདེ་མ་འབདཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༧༠ 

 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༧ 

1༡.༡ སངོ་བརྡར་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ དངུལ་ཕགོས་བྩིན་མྩི་འདྩི་ ལགོ་སྟ་ེམ་སདོཔ་-༠.༤༠༧ 
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སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 
 
 
༡.༡ དངུལ་ཐབེས་སདོཡདོཔ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ 

རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ལབ་སྩི་བོ་ཏེ་སྨད་ལས་ སུན་ཏ་ལེ་སྨད་ཚུན་ ལྕང་ཅེ་ཁོམ་ལས་ གོ་གསལ་གྩིང་མྩི་སེ་སོབ་གྲྭ་མཐུད་འབེལ་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་ རྩིང་ཚད་ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་༤.༥ ཅན་མ་སེ་མྩི་ བཟོ་སྐྲུན་

ནང་ ས་ཁོངས་ནང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་ལའཱྩི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་ཀྩི་འབོར་ཚད་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུངམ་ལས་བརེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ དངུལ་ཐེབས་སདོ་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་
ཨང་༡༡༡༦༧ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩི་གྩི་རྩི། ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཧར་ཀ་བྷ་དུར་ཏ་མང་། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་

ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༤༠༠༠༦༥༤ ཅན་མ།]  

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༠༨-༡༠/༠༨/༡༩ ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་འཛོམས་སབས་ རེ་རང་ རོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་གཅྩིག་ཁར་ མཉམ་འབེལ་གྩི་དབེ་ཞྩིབ་བདནེ་དཔྱད་འབད་དེ་ དའེྩི་གྲུབ་འབས་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ 
གནད་དོན་འདྩི་ རེ་རང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ བཏང་ཡོདཔ་སེ་བཀདོ་ཅྩི།  

 
 
 

༤.༡  འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ ཚོགས ་སེ །  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྟེ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་འདྩི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ། 

                         

-     

                         

-     

                         

-     

              

-  

 བསོམས།  

          -     

          

-               -       

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

 

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ གཞུང་གྩི་ ཚོང་ཁལ་དང་ ཅ་ཁལ་ཚུ་དགངོས་ཡངས་གནང་ནྩི་གྩི་ དངུལ་ཁུངས་ཀྩི་སོ་འཐུས་ཀྩི་འཆར་གཞྩི་ནང་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གྩིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚགོས་སེ་དང་གཅྩིག་ཁར་ 
ལོ་གཅྩིག་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་པ་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ལེན་ནྩི་ཨྩིན་པའྩི་ གན་ཡྩིག་བཟོ་ནུག གལ་སྩིད་གན་ཡྩིག་ དགོས་དནོ་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅྩིན་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གྩིས་ ཚོང་ཁལ་དང་ཅ་ཁལ་ཚུ་ སོད་
དགོསཔ་འབད་འདུག ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གྩིས་ གནས་ཚགི་དང་འཁྩིལ་བསྟུན་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ ཁལ་གྩི་ཡངས་ཆག་ཚུ་ཐོབ་སྟེ་རང་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། དེ་འབདཝ་ལས་བརེན་ བལྟ་བཤལ་ཚོང་ལས་པ་
ཚུ་ལས་ ཚོང་ཁལ་དང་ཅ་ཁལ་ཚུ་བསྐྱར་བརེད་འབད་དགོཔ་འདུག དེ་གྩིས་མ་ཚད་ དངུལ་ཁུངས་སོ་འཐུས་ཀྩི་འོག་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ཡང་ འཆར་གཞྩི་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ ལས་སེ་གྩི་མྩིང་

ཐོག་ཁར་ མ་བཀོད་པར་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛནི་བྱུང་ཡྩི།   (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༡༨༠༦ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས་ གཙོ་འཛནི་ངོ་ཚབ་ གཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༠༡༠༤༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཐུགས་རེ་རྡོ་རེ་ན་གྩིག་ འཛནི་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༣༠༤༠༦༥ ཅན་མ] 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་པའྩི་ཉྩིན་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་༢ ཀྩི་བར་ན་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚགོས་སེ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གཉྩིས་ཀྩིས་བར་ན་ 

མཉམ་འབེལ་གོས་འཛོམས་ཚོགས་ཐགོ་ལས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་དང་རྩིས་འགྩིགས་འབད་དགོ་པའྩི་དཀའ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དེའྩི་སོར་སྙན་ཞུ་ ག་ནྩི་ཡང་མ་
ལྷོད། 

 

 

༦.༡  ཏཱ་ར ་ཡ ་ན་གཞྩི ་ཚོགས །  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞྩི་ཚོགས་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༨༧ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ། – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ། 

 

༡.༡ ཚངོ་ཁལ་དང་ ཅ་ཁལ་ཡངས་ཆག་གྩི་གནས་ཚགི་ལུ་མ་གནས་པར་ཡདོཔ། 

 

༤. རང་སྐྱངོ་འདུས་ཚགོས། 

༦. གཞུང་མྩི་ལས་ས་ེཚུ། 
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རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
    3.387  3.387  -     100  

 བསོམས།  
3.387  

      

3.387  
             -     

                 

-  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

 

༢.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༨༧ 

ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞྩི་ཚོགས་ཀྩི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ སེ་ཚན་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༨༧ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༡༥༧༨ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ 

འབེལ་ཡོད་མྩི་ངོ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཔལ་ལན་དབང་འདུས་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆནེ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༢༤༣ ཅན་མ།] 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ཀྲྩི་ཨེཕ་/ཨེ་དྩི་ཨེམ་/༡༥/༢༠༢༠/༢༩༧ སྩི་ཚེས་༢༥-༡༠/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། 

 

************ 

༢. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༨༧ 



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མ། 
 

 

(སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་གནས་སྟངས།) 
 
 
 
 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི།



 
 
 

 

 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་གསུམ་པའྩི་ཚོགས་ཐངེས་༢ པ་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨.༤༦༥ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ ལའེུ་༦ པ་ དནོ་ཚན་༡༡༩ ལས་

༡༢༣ ཚུན་གྩི་དགོངས་དནོ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚགོས་ནང་བསྐྱར་ཞྩིབ་མང་རབས་ཅྩིག་ འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༧.༩༨༡ རྩིས་

འགྩིག་འབད་བའྩི་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༤༨༤ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་གསལ་སྟནོ་འབད་དེ་ཡོད།  

ཐྩིག་ཁམ་: སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ ལས་སེ་ཁག་གྩི་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན། 
རྩིམ་
ཨང་། 

ལས་ས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་

འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་

འབརོ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ལྷན་ཁག་ཚུ། 
           31.751      1.608        30.143   5.06  

༢ རོང་ཁག་ཚུ། 
       16.851      0.411       16.440   2.44  

༣ རེད་འོག་ཚུ། 
           0.045  

           

-           0.045  
-    

༤ རང་སོྐྱང་ལས་སེ། 
          115.962  

      

115.962            -     
100  

 འཆར་དངུལ་ལས་སའེྩི་བསམོས་-ཀ 

(༡-༤) 
         164.609  117.981      46.628   71.67  

༥ ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འབེལ་
གཙུག་སེ་ཚུ། 3.856 

            

-     
      3.856       -    

 འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སའེྩི་

བསམོས་-ཁ (༥)            3.856        -         3.856     -    

ཡངོས་བསམོས་- ག་= (ཀ་ + ཁ) 
         168.465  

      

117.981  
      50.484  

  

70.03  

 

གོང་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འབྱུང་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལས་སེ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༧.༩༨༡ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦.༦༢༨ རྩིས་འགྩིག་མ་

འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སེ་ཚུ་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

 

ཆ ་ ཤ ས ་ ༢  པ :  བ སྐྱ ར ་ ཞྩི བ ་ སྙ ན ་ ཞུ ་ ཁ ་ ག ས ལ །  
 

༡. ལྷན་ཁག་ཚུ། 
 

༤. ༡. ༡  བརྡ ་དོན ་དང ་བརྒྱུད ་འབེལ ་ལྷན ་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབལེ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༠༥༤ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།           

21.177  
    -         21.177    -     

2 ཚུལ་མྩིན་འཛིན་སྐྱོང་། 
         8.163        -     

       

8.163  
     -     

4 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།           

0.714  
      -          0.714    -     

 བསོམས།            

30.054  
     -     30.054       -     

ཆ་ཤས་༡ པ།ཿ   ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དནོ། 
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སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༡༧༧ 

 

༡.༡ ལྕགས་སྐུད་ར་བ་མཁ་ོསདོ་དང་ སརོ་ནྩི་ནང་ ཚད་འཇལ་ནརོ་འཁྲུལ་འབྱུང་མྩི་ལས་བརནེ་ དངུལ་འཐབེ་སདོ་ འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༡༧༧ 

ཞྩི་བའྩི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ལྕགས་སྐུད་ར་བ་མཁོ་སོད་དང་ སོར་ནྩི་གྩི་ ཚད་འཇལ་ནང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་མྩི་ལས་ བརེན་ དགེ་ལགེས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༡༧༧ ཐམ་པ་ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག མཉམ་འབེལ་ཐོག་དངོས་འབེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སབས་ མྩི་ཀྲར་༢,༥༨༣.༧༠ གྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་མངནོ་གསལ་འབྱུང་ནུག དེ་དང་

འཁྩིལ་ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ རྩིན་གོང་གནས་ཚད་དེ་ ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༦༣(མྩི་ཀྲར2,583.70 x དངུལ་ཀྲམ 411.60) ཐམ་པ་གནས་ནྩི་ཨྩིན་རུང་ ཁག་

འབགཔ་གྩིས་ ཐོབ་བརོད་བཀོདཔ་བཞྩིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་22.240 ཐམ་པ་སོད་ཡོད་མྩི་ལས་བརནེ་ འཐེབ་སོད་བྱུང་ནུག གནད་དནོ་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་བསམོ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་

ལྟོ་ རོད་གཞྩི་དབེ་འཕྲོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༦; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འགོ་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ 

ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཕ་ལ་རྡོ།ེ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ ཨང་༧༢༠༧༠༡༡ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ རངོ་ཁག་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ རོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁྩིམས་འགན་གྩི་གནད་དནོ་འདྩི་ དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུག་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་དང་གཅྩིག་ཁར་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཞྩི་བའྩི་རྒུད་འཐུས་ཚུ་དང་འབལེ་བའྩི་གནད་དནོ་ཚུ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ ཐོ་བཀདོ་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨྩིན་པས། 

༣. ཁྩིམས་ལུག་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༡༦༣ 

 

༣.༡ ས་བརྐ་ོནྩི་གྩི་ལ་ཱནང་ རྩིན་གངོ་ ལགེས་ཤམོ་ས་ེདབ་ེདཔྱད་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༧   

གོས་སྟོན་པ་གྩིས་ རྡོ་དང་ རྡོ་ཕུ་ཚུ་སོ་སོ་ཁ་འཕལ་དེ་སྤུངས་བཞག་ནྩི་གྩི་དོན་ལས་ ལས་མྩིའྩི་ག་ཆ་ བརྒྱ་དཔྱ་༥ འཛལོ་ཏེ་ བཙུགས་ཡོད་མྩི་ལས་བརནེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༧ ཐམ་པ་ ལྷག་འཐེབ་སེ་ ཐོབ་

བརོད་བཀདོ་ཡོད་མྩི་དེ་ལུ་ ཞྩི་བའྩི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ངོས་ལནེ་འབད་ནུག ཐོབ་བརོད་བཀོད་ཡོད་མྩི་དེ་ (Labour coefficient)དང་འཁྩིལ་ བྩིན་མྩི་ཆོག་པས། གནད་དནོ་དེ་ ངན་

ལྷག་བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རོད་གཞྩི་དབེ་འཕྲོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༢iiཀ; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔནོ་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ དགོས་ཀུན་ ལེགས་རྡོ།ེ དྲུང་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༨༠༧༠༡༡ ཅན་མ། དབང་འདུས་རྒྱལ་ཚན། མདོ་ཆེན། 
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ ཨང་༨༡༠༡༠༣༦ ཅན་མ། ཀརྨ་དབང་ཕྱུག། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ། ཀརྨ་བསྟན་འཛནི། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན་ ངོ་
ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ། བྷ་གྩི་མ་ཡ། རྩིས་ འཛནི་འགོ་དཔོན་གངོམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༡༠༡༩ ཅན་མ། མགནོམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། དང་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཞྩིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་ རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༢༠༡༦ ཅན་མ།  

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ རངོ་ཁག་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ རོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁྩིམས་འགན་གྩི་གནད་དནོ་འདྩི་ དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུག་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་དང་གཅྩིག་ཁར་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཞྩི་བའྩི་རྒུད་འཐུས་ཚུ་དང་འབལེ་བའྩི་གནད་དནོ་ཚུ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ ཐོ་བཀདོ་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨྩིན་པས། 

༣.༢ ས་བརྐ་ོརྡ་ོསགོ་གྩི་ལ་ཱནང་རྩིན་གངོ་ནརོ་འཁྲུལ་འབྱུང་མྩི་ལས་བརནེ་ དངུལ་སདོ་རྩིས་བཏནོ་ནང་ དངུལ་ལྷག་འཐབེ་སངོ་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༧༩     

ཞྩི་བའྩི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ས་བརྐོ་དང་འབེལ་བའྩི་ལཱ་ནང་ གསལ་བཀོད་ཕྩི་འགྱུར་ལུ་ རྩིན་གངོ་བཀོད་ཡོད་མྩི་ ལས་བརེན་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.579 གནས་པའྩི་ རྩིན་

གོང་ཡར་ཕར་གྩི་ཐོབ་བརདོ་བཀོད་ཡོད་མྩི་དེ་སོད་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་བསམོ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རོད་གཞྩི་དབེ་འཕྲོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༢༡༤༨ 

དོན་ཚན་༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགནོམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འགོ་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དགོས་ཀུན་ལགེས་རྡོ།ེ དྲུང་ཆནེ། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རགས་ ཨང་༧༨༠༧༠༡༡ ཅན་མ། དབང་འདུས་རྒྱལ་ཚན། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༡༠༡༠༣༦ ཅན་མ། ཀརྨ་དབང་ཕྱུག། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ 
ཅན་མ། ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛནི་འགོ་ དཔོན་ ངོ་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ། མགནོམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འགོ་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། དང་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཞྩིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་ རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༢༠༡༦ ཅན་མ། 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ རངོ་ཁག་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁྩིམས་འགན་གྩི་གནད་དོན་འདྩི་ དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུག་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཞྩི་བའྩི་རྒུད་འཐུས་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ ཐོ་བཀདོ་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན་པས། 

༣.༣ རྩིན་གངོ་ནརོ་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡདོ་མྩི་ལས་བརནེ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་འཛནི་ཤགོ་ཡར་སངེ་སངོ་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༤༧  

དགེ་ལགེས་ཕུག་ནང་འཁདོ་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་འཛིན་ཤགོ་ནང་ མཁོ་ཆས་ཀྩི་རྩིན་གངོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༤༧ ཐམ་པའྩི་ ཐོབ་བརོད་ལྷག་འཐེབ་

བཀོད་ཡོད་མྩི་དེ་ ལས་ཁུངས་ཀྩིས་འཛོལ་ཏེ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག དབེ་དཔྱད་ཀྩི་རྩིན་གོང་ནང་ ཀྩིའུ་བྩིཀ་མྩི་ཀྲར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༩.༢༡ ཐམ་པ་གནས་ནྩི་ཨྩིན་རུང་ ཀྩིའུ་བྩིཀ་མྩི་ཀྲར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་

༡༤༧.༣༡ ཐམ་པ་སེ་ གངས་ཚད་ཀྩིའྩི་བྩིཀ་མྩི་ཀྲར་༣༠,༠༥༠ ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག  གནད་དནོ་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་བསམོ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རོད་གཞྩི་དབེ་འཕྲོ་
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འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགནོམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ དགོས་ཀུན་ལགེས་རྡོ།ེ དྲུང་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ ཨང་༧༨༠༧༠༡༡ ཅན་མ། དབང་འདུས་རྒྱལ་ཚན། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༡༠༡༠༣༦ ཅན་མ། ཀརྨ་དབང་ཕྱུག། བདག་སྐྱོང་
གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་ རགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་མ། ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན་ ངོ་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ ཨང་༢༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ། མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་

ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འགོ་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། དང་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཞྩིབ་ རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༢༠༡༦ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ རངོ་ཁག་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁྩིམས་འགན་གྩི་གནད་དོན་འདྩི་ དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུག་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཞྩི་བའྩི་རྒུད་འཐུས་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ ཐོ་བཀདོ་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན་པས། 

༣.༤ ར་བ་སརོ་ནྩི་གྩི་ལ་ཱནང་ རྩིན་གངོ་ཕྩི་འགྱུར་བཀདོ་ཡདོ་མྩི་ལས་བརནེ་ ཐབོ་བརདོ་འཐབེ་བཀདོ་འབད་ཡདོཔ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༥ 

ཞྩི་བའྩི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ འཐོན་འཛུལ་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་ར་བ་སོར་ནྩི་གྩི་ལཱ་ནང་ རྩིན་བཀོད་འབད་ཡོད་པའྩི་གོང་ཚད་ཁར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༥ ཐམ་པ་འཐེབ་སདོ་
འབད་ནུག མ་གཞྩི་ དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ དབེ་དཔྱད་དང་ ཡང་ན་གནས་ཡུན་གོང་ཚད་ཀྩི་ཐགོ་ལུ་ སོད་དགོཔ་ཨྩིན་པས། གནད་དནོ་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རོད་

གཞྩི་དབེ་འཕྲོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༡༠; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་ འགོ་དཔོན་འགོ་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་ རྩིག་འགོ་དཔནོ་འགོ་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ རངོ་ཁག་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁྩིམས་འགན་གྩི་གནད་དོན་འདྩི་ དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུག་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཞྩི་བའྩི་རྒུད་འཐུས་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ ཐོ་བཀདོ་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན་པས། 

༣.༥ ཚད་འཇལ་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡདོ་མྩི་ལས་བརནེ་ དངུལ་འཐབེ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༢༦༥ 

ཞྩི་བའྩི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་འཐོན་འཛུལ་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་དང་ ར་བ་བསོར་ནྩི་གྩི་ལཱ་ནང་ ཚད་འཇལ་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོདཔ་ ལས་བརེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༥ ཐམ་པ་འཐེབ་སོད་འབད་ནུག ཚད་
འཇལ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོད་མྩི་དེ་ཡང་ ཞྩི་བའྩི་མཁའ་ འགྲུལ་ལས་ཁུངས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་འབྲུག་གནས་ཚད་བཀོད་འཛནི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་ དབང་འཛནི་ནང་ལས་ངོ་
ཚབ་ཚུ་ མཉམ་འབལེ་གྩི་ཐོག་ལས་ དངོས་འབེལ་བདནེ་དཔྱད་འབད་བའྩི་སབས་ ངོས་འཛནི་འབྱུང་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རོད་གཞྩི་དབེ་འཕྲོ་

འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༡༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འོག་ མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ མགནོམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ རངོ་ཁག་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁྩིམས་འགན་གྩི་གནད་དོན་འདྩི་ དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུག་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཞྩི་བའྩི་རྒུད་འཐུས་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ ཐོ་བཀདོ་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན་པས། 

 

༤. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༤  

 

༤.༢ གནམ་ཐང་རྒྱུག་ལམ་གྩི་རྒྱ་ཚད་སརོ་འགྱུར་ལས་བརནེ་ ཐབོ་བརདོ་ལྷག་འཐབེ་བཀདོ་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༤ 

ཞྩི་བའྩི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་གྩིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ གནམ་ཐང་རྒྱུགས་ལམ་གྩི་ རྒྱ་ཚད་ ངོ་མ་དེ་ མྩི་ཀྲར་༤༠ ཨྩིན་རུང་ རྒྱ་ཚད་མྩི་ཀྲར་༥༠ གྩི་ཐོབ་བརོད་བཀོད་ཡོད་

མྩི་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརནེ་ མཐའ་ དཔྱད་ཀྩི་འཛིན་ཤོག་ནང་དངུལ་ཀྲམ་༠.༧༡༤ འཐེབ་སོད་འབྱུང་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རོད་

གཞྩི་ དབེ་འཕྲོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༡༤༨ དོན་ཚན་༧; རྩིས་ འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་ དཔོན་འགོ་མ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ རངོ་ཁག་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁྩིམས་འགན་གྩི་གནད་དོན་འདྩི་ དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུག་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ཞྩི་བའྩི་རྒུད་འཐུས་ཚུ་དང་འབེལ་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ ཐོ་བཀདོ་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན་པས། 
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༤. ༡.༢  དངུལ ་རྩིས ་ལྷན ་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༠༨ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
       1.608    1.608     -     100  

 བསམོས།  
1.608     1.608  

           

-     
  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ  

༡.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག 

དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཁག་ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བའྩི་ ལས་བེད་པ་དང་ འགན་འཛིན་པ་སོ་སོ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༠༨ ཐམ་པ་ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༢༥༣ དོན་ཚན་

༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ། གཟྩིམ་དཔནོ་འགོམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༩༡༣༠ ཅན་མ། ཚེ་དབང་བསྟན་འཛནི། ཞྩིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༦༠༡༨ 
ཅན་མ། དཔལམོ་ཨེལ་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༠༥ ཅན་མ། བསྟན་འཛནི་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༨༡༠༠ ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་འདུག བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། 

ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བདག་སྐྱངོ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ སོན་བྩིན་ཚུ་ག་ར་བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

 

༤. ༡.༥  སོ ་ནམ ་དང ་ནགས ་ཚལ ་ལྷན ་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་
བའྩི་དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།           

0.089  
  -     

        

0.089  
  -    

 བསམོས།  
         0.089       -           0.089    

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ 

 

༡.༡ རྩིས་ཁ་སྙམོས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་- དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༨༩ 

སྤ་རོ་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ལྟེ་བའྩི་ ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་ནང་ ཅ་ཆས་མཛདོ་ཐོ་ཀྩི་ རྩིམ་ལུགས་དང་ འབེལ་ཡོད་རྩིས་ཁ་ཚུ་ ནང་བཙུགས་བཞག་/འཐོབ་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་རྐྱང་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༠༨༩ སྙོམས་འགྩིག་མྩིན་འདུག ཁྱད་པར་དེ་ཡང་ མཛོད་ཆས་འཛནི་སྐྱོང་རྩིམ་ལུགས་ཚད་ལན་མདེ་པའྩི་ཁར་དང་ སོན་བྩིན་གྩི་འབོར་རགས་དང་ ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལེགས་

ཤོམ་སེ་ མ་འབད་མྩི་ལས་བརེན་འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ ཨང་༡༢༡༣༥ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༩༠༧༠༡༧ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འཕྲྩིན་ལས། ལས་རྩིམ་མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༩༩༠༡༠༨༦ ཅན་མ།] 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་

འཛོམས་སབས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ འབེལ་ཡོད་འཁྩི་འགན་ཕོགས་མྩི་འགན་འཛནི་པ་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༡༥/༡༢/༢༠༡༩ ནང་འཁོད་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀདོ་རྒྱ་གནང་ཡོདཔ་
ད་ གལ་སྩིད་ དུས་ཡུན་དེ་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བ་ཅྩིན་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ དེ་འབེལ་གྩི་ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 



30 

 

 དན་སྐུལ་ཚུ་ ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕ་ཡུ་སྩི་དྩི་/བྩི་༢/དྩི་ཨོ་ཨེ/ཨེམ་ཨོ་ཨེ་ཨེཕ་༢༠༡༩/༢༧༨༢ སྩི་ཚེས་༡༤/༡༡/༢༠༡༩ དང་ ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕ་ཡུ་སྩི་དྩི་/བྩི་༡/དྩི་ཨོ་ཨེ/ཨེམ་

ཨོ་ཨེ་ཨེཕ་༢༠༢༠/༡༥༦༤ སྩི་ཚེས་༥/༨/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཏང་ཡོད་རུང་ འཛནི་སྐྱོང་དང་ ཡང་ན་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གཉྩིས་ཆ་རའྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ལེན་གསལ་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་ མ་ལྷོད་པར་ཡོད།  

༤.༢ རངོ་ཁག་ཚུ།  
 

༤.༢ . ༡ རོང ་ཁག ་བདག ་སྐྱོང ་ གསར་སྤང ་ །  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༦༢༩ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 
      14.029        -     

    

14.029  

     

-     

2 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 
          0.086        -         0.086  

     

-     

3 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
         0.881        -     

     

0.881  

     

-     

4 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
  1.433        -         1.433  

     

-     

 བསམོས།  
 16.429  -        16.429      -    

   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལ་ོཟ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༠༢༩ 

༡.༡ མ་དངུལ་ཕྩིར་བཏནོ་དང་ རྩིས་སྙམོས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༧ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ བདག་སྐྱངོ་ལས་རོགས་ཀྩིས་ སྩི་ཀྩིམ་མངའ་སེ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ བཤེར་གཏུགས་འབད་བའྩི་སབས་ རོད་གཞྩི་ཐོ་བཀོད་ཀྩི་འཐུས་བཏབ་ནྩི་དང་ རོད་ཚབ་ལུ་འཐུས་

བྩིན་ནྩི་ དེ་ལས་འགྲུལ་འཐུས་དང་མཚོ་འཐུས་ལ་སོགས་པའྩི་ཟད་སོང་བཏང་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ བོ་གསལ་གོག་བརན་ཁང་གྩི་རྒྱུན་རྩིམ་བཅོལ་འཇགོ་རྩིས་ཁ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༧ ཕྩིར་བཏོན་འབད་
ནུག  
སྩི་ཀྩིམ་གངས་ཊོག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ སྙན་གསན་གྩི་སབས་ལུ་ ཟད་སོང་བཏང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ སྙོམས་སྒྲྩིག་གྩི་གནང་བ་ལནེ་ཐབས་ལུ་ དྲུང་པ་ལུ་སྙན་གསོལ་བཙུགས་ནུག དེ་ནང་ གཤམ་གསལ་གྩི་གནད་དནོ་
ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནུག 

 མ་དངུལ་ཕྩིར་ལོག་ཐོབ་ནྩིའྩི་ཐབས་ལུ་ རོད་གཞྩི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མྩི་ ཁྩིམས་རོད་ངོ་ཚབ་༦ ལུ་འཐུས་སོད་པའྩི་རྩིས་ཁར་བཀདོ་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༩༡ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༠.༦༣༧ གྩི་བརྒྱ་ཆ་༣༠%) འཛིན་པའྩི་འབོར་རགས་བཙུགས་ནུག དེ་འབདཝ་ད་ མྩི་ངམོ་ཨཱ་ཇེ་རཱ་ཐྩི་མ་གཏགོས་ ཁྩིམས་རདོཔ་གཞན་མྩི་ལྔཔོ་དེ་ གས་གཏོགས་ཡོད་པའྩི་བདེན་ཁུངས་མ་
བྱུང་། དེ་མ་ཚད་ ཨཱ་ཇྩི་རཱ་ཐྩི་གྩི་མྩིང་རགས་དེ་ སྙན་གསོལ་ནང་ཡོད་མྩི་དང་ བདག་སྐྱོང་ལས་རགོས་ལུ་བཏང་ཡོད་པའྩི་གཞུང་འབལེ་ཡྩི་གུའྩི་ནང་ གཅྩིག་མཚུངས་མེད་པའྩི་ཁར་ ཁྩིམ་རོད་ངོ་
ཚབ་ལྔཔོ་གྩི་མྩིང་རགས་ཚུ་ཡང་ དགོས་ཟོན་ཅན་ཅྩིག་ཨྩིན་པས།   

 

 བདག་སྐྱོང་ལས་རགོས་ཀྩི་བཏོན་ཡོད་པའྩི་གན་རྒྱ་དང་ རོད་ཚབ་དྲུག་ལས་ལེན་པའྩི་འབོར་འཛིན་ཚུ་ནང་ཡོད་པའྩི་ མྩིང་རགས་ཚུ་གཅྩིག་ཚུངས་མེདཔ་དང་   

 ཚེས་འདས་ བདེ་བཟང་ཆོ་ཀ་གྩི་ཚ་བོ་ཨྩིནམ་སེ་བརདོ་དེ་ ངོ་མྩིང་ཆོས་ཁྩིམས་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༤ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༣༩ གྩི་བརྒྱ་ཆ་༧༥) སོད་ཡོདཔ་འབད་བཤད་ཡོད་རུང་ 
དངུལ་སདོ་འབད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་དེ་ ཡྩིག་ཐོག་ལུ་བཀདོ་དེ་མྩིན་འདུག  

ཟད་སོང་འཁྩི་ཡོད་མྩི་ཚུ་གྩི་ ཁྩིམས་མཐུན་གྩི་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མེདཔ་ལས་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྩིས་ སོན་བྩིན་འབག་ཡོད་མྩི་ཚུ་ དངུལ་དེབ་ནང་ རྩིས་བཀོད་དང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་པའྩི་ངོས་

འཛིན་བྱུང་ཡྩི། གནད་དནོ་འདྩི་ངན་ལྷན་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༡ དང་ ༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་
རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འགོ་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་

པ་ དགེ་ལགེས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དནོ་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 
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༡.༢ ཚུལ་མྩིན་ཐགོ་ཤྩིང་ཆས་མཁ་ོསྒྲུབ་དང་ ཆད་ལུས་འཐནོ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བོ་གསལ་གགོ་བརན་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ གནས་པའྩི་ཤྩིང་ཆས་ ཚུལ་མྩིན་ཐགོ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག ཨཱ་སམ་ ཨེམ་/ཨེས་ 

དའྩི་མཱ་རྩི་ཤྩིང་ད་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལས་ ཤྩིང་ཆས་ སྩིཨེཕ་ཊྩི་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༣༠༠ རེ་སེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༥ གནས་པའྩི་ཤྩིང་ཆས་ཡོངས་བསོམས་ སྩིཨེཕ་ཊྩི་༧༣༤ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་སེ་བཀདོ་

ཡོད་རུང་ ཤྩིང་ཆས་རག་རོ་བརྒྱ་ཆ་༢༠% བརྩི་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ གནས་པའྩི་ཤྩིང་ཆས་ སྩིཨེཕ་ཊྩི་༢༤༤.༠༩ ལས་བརལ་ ས་ཁོངས་ནང་མ་བཀལ་བས། གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་

ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༥.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རགོས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འགོ་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དནོ་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་

མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 

 

༡.༣ གགོ་མ་ེདང་འབལེ་བའྩི་ལ་ཱབསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་དང་ མ་དངུལ་ལགོ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༦ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བོ་གསལ་གོག་བརན་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་མྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༦ གནས་པའྩི་ གོག་མེ་དང་འབེལ་བའྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བས། དེ་ནང་ ཡོངས་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༤ གནས་པའྩི་ གོག་མེ་གྩི་ཅ་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་སེ་བཀདོ་ཡོད་རུང་ ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ གནས་པའྩི་ཅ་ཆས་རྐྱངམ་ཅྩིག་ལག་ལནེ་འཐབ་ནུག 

གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༠༤ དནོ་ཚན་༥.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རགོས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་
ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྩིམས་

སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙནོ་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དནོ་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 

༡.༤ འཛནི་ཤགོ་རྫུས་མ་བཙུགས་ཏ་ེ མ་དངུལ་ཚུལ་མྩིན་གཡ་ོསདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ བོ་གསལ་གགོ་བརན་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་མྩི་ནང་ ལས་མྩི་ཚུ་ལུ་ག་རྔན་ འཛིན་ཤོག་རྫུས་མ་བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧ ཚུལ་མྩིན་གཡོ་སོད་འབད་

ནུག ལས་མྩི་ཚུ་ལུ་ ག་རྔན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་བཀོད་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠ གནས་པའྩི་ལཱ་ལས་བརལ་བསྟར་སོད་མ་བར་འདུག གནད་དོན་

འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༥.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ 
༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལགེས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་

བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙནོ་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དནོ་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 

༡.༥ སབོ་འགྩིབ་སྤུས་ཚད་བང་ཉསེ་མཁ་ོསྒྲུབ་འབད་ཡདོཔ་དང་ མཁ་ོབཀྲམ་ཚངམ་ས་ེམ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཐབོ་བརདོ་ལྷག་འཐབེ་བཀདོ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བོ་གསལ་གོག་བརན་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་ སོབ་འགྩིབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག སོབ་འགྩིབ་ཚུ་གོང་ཚད་
མཐོ་དགས་སེ་སོད་ཡོད་རུང་ སྤུས་ཚད་བང་ཉེས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ མཁོ་བཀྲམ་ཚངམ་སེ་མ་འབད་བའྩི་མངནོ་གསལ་བྱུང་ཡྩི། གོང་གྩི་དངོས་གངས་འདྩི་ རྒྱ་གར་ཨཱ་སམ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའྩི་

འཛིན་ཤོག་ནང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྩིལཝ་མ་ཚད་ ཅ་དམ་ལག་ཁྱེར་ཡང་མ་བཏནོ་པས། གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༥.༤ དབེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རགོས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་

པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འགོ་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 
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༡.༦ མ་དངུལ་ཕྩིར་བཏནོ་འབད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་ཁར་མ་བཀདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༨ 

ཀ) དགེ་ལགེས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ ཕྩིར་བཏོན་འབད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་དེབ་ནང་རྩིས་ཁར་མ་བཀདོ་པར་འདུག གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་

ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༦ དབེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ བདག་སྐྱངོ་ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ 
༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལགེས་

ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙནོ་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དནོ་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 

ཁ) དགེ་ལགེས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ ཕྩིར་བཏོན་འབད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་དེབ་ནང་རྩིས་ཁར་མ་བཀདོ་པར་འདུག གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་

ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༦ དབེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ བདག་སྐྱངོ་ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ 
༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལགེས་

ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙནོ་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དནོ་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 

 

༡.༧ འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚ་ོའཐུས་རྫུས་མ་དངུལ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲས་ས་ཡ་༠.༠༣༧ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་དང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ སྩི་ཚེས་༦/༠༤/༢༠༡༣ ལས་༢༥/༠༤/༢༠༡༣ ཚུན་ སྩི་ཀྩིམ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་བཅར་ཡོད་མྩི་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་

དང་འཚོ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ རྫུས་བཟོ་ཐོག་ལས་དངུལ་སདོ་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ ཁྩིམས་འབེལ་གྩི་རདོ་གཞྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༦/༠༤/༢༠༡༣ གྩི་སོན་མ་ལས་རང་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་ གོང་གྩི་

དངུལ་སདོ་འདྩི་ ངེས་བདེན་དང་འོས་འབབ་ཅན་ཅྩིག་ཨྩིན་པའྩི་ མངོན་གསལ་མ་བྱུང་། གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་

༡༢ དབ་ེཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འགོ་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 

 

༡.༨ གངོ་ཚད་ཁྱད་པར་ཞུགས་མྩི་ད་ེ མ་བཏགོ་པར་བཞག་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ནེ་ཏྩི་ཡ་བཟའ་ཁང་གྩི་ ཁྱྩིམ་ཐགོ་བཀབ་ནྩིའྩི་ལཱ་ནང་ལུ་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ ཁྱད་པར་ཞུགས་མྩི་འདྩི་ མ་བཏོག་པར་བཞག་ནུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠ གནས་པའྩི་ ཤྩིང་གྩི་རྩིབསམ་བཙུགས་ཡོད་རུང་ ཅ་ཆས་གསལ་བཀོད་ནང་བཀོད་མྩི་ལྟར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦ གནས་པའྩི་ ལྕགས་ཀྩི་རྩིབསམ་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་ཐོབ་བརོད་

བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སདོ་འབད་ནུག གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༡༠ དབེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ 
བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱངོ་ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ 

ཁྩིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལགེས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དནོ་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་

གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ང་ོ༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སེྟ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་
ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐ་ོཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐ་ོགཏུག་ཞུ་སེྟ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 
༡.༩ ལ་ཱབསྟར་སདོ་མ་འབད་མྩི་ལུ་དངུལ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༣ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ནེ་ཏྩི་ཡ་བཟའ་ཁང་ཁྱྩིམ་ཐོག་བཀབ་ནྩིའྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཨྩིན་རུང་ བཟའ་ཁང་འདྩི་ལུ་ཁྱྩིམ་ཐགོ་མེདཔ་ལས་ གོང་གྩི་

དངུལ་སདོ་དེ་ རྫུས་མ་ཨྩིན་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༡༡ དབེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་

རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལགེས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དནོ་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 
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གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙནོ་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དནོ་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 

 

༡.༡༠ སརེ་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ནྩི་དཔའ་བཅམ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༢ 

འཁྲུན་ཆོད་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུང་པ་གྩིས་ ཚེ་འདས་དྩི་བཟང་ཆོས་དཀའ་གྩི་ སེར་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༢ བོ་གསལ་གོག་བརན་ཁང་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་མ་བཙུགས་

པར་ ཁོ་རའྩི་སེར་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ནྩིའྩི་དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་ཨྩིན་རུང་ བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༡ དབེ་ཁ་༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། 

དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙནོ་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དནོ་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 

 

༡.༡༡ ཚུལ་མྩིན་གཡ་ོསདོ་འབད་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ འགན་འཛནི་པ་ཚུ་ཁ་འཆམ་སྟ་ེ མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༦ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ དྲུང་པ་དང་བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་གཉྩིས་ ཁ་འཆམ་སྟེ་ བོ་གསལ་གོག་བརན་ཁང་གྩི་རྒྱུན་རྩིམ་བཅོལ་འཇགོ་རྩིས་ཁ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༦ དྲུང་པ་རང་
རྐྱང་གྩི་ལག་ལནེ་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ སེར་ཤོང་མྩི་སེ་ཚགོས་པའྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་ནུག དལ་གཞྩི་ སེར་ཤོང་མྩི་སེ་ཚགོས་པའྩི་རྩིས་ཁ་འདྩི་ ལཱ་མཇུག་བསྡུཝ་ཅྩིག་ བསམ་དགོཔ་སེ་ཡོད་རུང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་མའྩི་གནད་དོན་དེ་ ཆདེ་དམྩིགས་ཀྩི་སོ་ལས་འབད་བའྩི་བ་བ་ཅྩིག་ཨྩིན་པའྩི་བརྡ་མཚནོ་ཨྩིན་པས། གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

(རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༢ དབེ་ཁ་༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 

པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འགོ་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལགེས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དནོ་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 

 

༡.༡༢ དངུལ་སྐྱདེ་ཐབོ་མྩི་འདྩི་ རྩིས་ཁར་མ་བཀདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ དྲུང་པ་གྩིས་ སེར་ཤོང་མྩི་སེ་ཚོགས་པའྩི་རྩིས་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་མྩི་འདྩི་གྩིས་ དུས་མཚམས་ལོ་ངོ་༢ ནང་འཁོད་ དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ ཐོབ་ནུག ཨྩིན་

རུང་ དངུལ་སྐྱེད་འདྩི་ བོ་གསལ་གགོ་བརན་ཁང་གྩི་རྩིས་དེབ་ནང་རྩིས་ཁར་མ་བཀདོ་པས། གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་

ཚན་༣ དབེ་ཁ་༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱངོ་ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་

གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ང་ོ༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལ་ོང་ོ༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སེྟ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙནོ་
ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆ་ེམཐ་ོཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སེྟ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 

༢ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ 

༢.༡ ཤསེ་ཚད་དང་མ་ལན་པའྩི་ལས་བདེ་པ་ལུ་ རྩིས་འཛནི་གྩི་འགན་འཁུར་སདོ་ཡདོཔ། 

བདག་སྐྱོང་ལས་རགོས་ཀྩི་འགན་འཁུར་འདྩི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབལེ་བའྩི་ལས་དནོ་ཚུ་གྩི་ འགན་ཁག་འབག་ནྩི་མ་གཏགོས་ རྩིས་འབལེ་གྩི་ལཱ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནྩིའྩི་འགན་འཁུར་མནེ་རུང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བོ་གསལ་གོག་བརན་ཁང་གྩི་རྩིས་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནྩིའྩི་འགན་འཁུར་འདྩི་ གཞུང་འབེལ་གྩི་ཐོག་ལས་ སང་བ་ཡོད་པའྩི་རྩིས་འཛནི་པ་ལས་ལནེ་ཏེ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རགོས་ལུ་རྩིས་སོད་

འབད་ནུག གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༢ དབེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱངོ་
ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་

འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་

གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ང་ོ༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སེྟ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་
ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐ་ོཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐ་ོགཏུག་ཞུ་སེྟ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 
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༢.༢ འངོ་འབབ་བསྡུ་ལནེ་མ་འབད་བར་ལུས་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ ཁང་ག་ཁར་སདོ་མྩི་མྩི་ངམོ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ ཁང་ག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་

ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༡༣ དབེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རགོས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལགེས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དནོ་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་

གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ང་ོ༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སེྟ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་
ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐ་ོཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐ་ོགཏུག་ཞུ་སེྟ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 

༢.༣ བ་ོགསལ་གགོ་བརན་ཁང་ཉམས་བཅསོ་ཀྩི་ཟད་འག་ོཚུ་ སརེ་ཤངོ་མྩི་ས་ེཚགོས་པ་ནང་ལས་བཏང་ཡདོཔ། 

དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ དྲུང་པ་དང་བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྩིས་ སེར་ཤོང་མྩི་སེ་ཚོགས་པའྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལས་ བོ་གསལ་གོག་བརན་ཁང་གྩི་ཐགོ་ལུ་མང་རབས་ཅྩིག་དངུལ་སདོ་འབད་དེ་འདུག 

གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་སྟེ་ཡོད། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༤ དབེ་ཁ་༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱངོ་ལས་རོགས་ ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འགོ་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་

ལེགས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དནོ་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 

 

༣ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༡ 

༣.༡ ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉསེ་འཐུས་དང་ ཉསེ་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རདེ་མ་འབད་བར་བཞག་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༦ 

ཀ) རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ ས་གནས་སེར་ཟེར་མྩི་ནང་ གསོ་བའྩི་གཞྩི་རནེ་སྨན་ཁང་ སེ་རྩིམ་༢ པ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་བཏང་བའྩི་སབས་ ལཱ་མཇུག་

མ་བསྡུ་མྩི་ཚུ་གྩི་ཐགོ་ ཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བརྩི་སྟེ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉསེ་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༦ ཁག་འབགཔ་ལས་ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༢༣༤༢ དོན་ཚན་༡.༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའྩི་བྩི་རའྩི་ ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༧༨༠༣༠༤༠ ཅན་མ། ཀརྨ་ཆོསའྩི་གགས་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་

བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༧༢༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛནི། རངོ་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༢༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ འཁྲུན་ཆདོ་གནང་མྩི་དང་འཁྩིལ་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ དངུལ་འབོར་བཏབ་མ་བཏུབ་ལས་ 
རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ གནད་དོན་འདྩི་ ལོག་སྟེ་རངོ་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 

ཁ) རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ བདེ་སྐྱྩིད་གྩིང་ འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཆབ་གསང་༢ བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ཁག་འབག་ཆ་མདེ་བཏང་བའྩི་སབས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མྩི་ཚུ་གྩི་ཐོག་ ཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་

༢༠ བརྩི་སྟེ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠ ཁག་འབགཔ་ལས་ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག ཁག་འབགཔ་འདྩི་གྩིས་ གསར་སྤང་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ འཁྲུན་ཆོད་

ལུ་དང་ལནེ་འབད་དགོཔ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༤༢ དོན་ཚན་༢.༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་ལྕགོས་དབང་འདུས་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ 

༢༠༡༡༠༡༢༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རངོ་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༢༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་དེ་ གསར་སྤང་རངོ་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག ཁག་འབགཔ་འཚོལ་མ་ཐོབ་ལས་བརནེ་ འབྲུག་
རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛནི་ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱང་སྒྲགས་འབད་ནུག 

 

༣.༢ གནང་བ་མདེ་པར་དངུལ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༥ 
དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཁྩིམས་དང་འབལེ་བའྩི་ལཱ་གྩི་དོན་ལུ་ སྩི་ཀྩིམ་ལུ་འགོ་བའྩི་འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་ ཉྩིན་གངས་༡༤༠ འྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༡༨༥ བོ་གསལ་གོག་བརན་ཁང་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལས་དངུལ་སདོ་འབད་ནུག བདག་སྐྱངོ་ལས་རོགས་ གངས་ཏོག་ སྩི་ཀྩིམ་ལུ་འགོ་དགོ་པའྩི་སོར་ འབེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྩི་ ཡྩིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ག་ནྩི་ཡང་

མེད་པའྩི་ངོས་འཛནི་བྱུང་ཡྩི། གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༤ དབེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་
བུ་ བདག་སྐྱངོ་ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འགོ་

མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལགེས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དནོ་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 
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༣.༣ མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྩི་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྒྲྩིག་གཞྩི་དང་མ་འཁྩིལ་བ། 

 

དགེ་ལགེས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་གསུམ་གྩི་ཁྱྩིམ་ཐགོ་བཀབ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ སོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༤༥ བཏོན་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ ལག་སོད་
འབད་ནུག ཁམོ་སེ་གྩིས་གནང་བ་མེད་པར་ ཇནཱ་ཏ་ཁབ་ཟས་བཟོ་ཁང༌དང་ ནའྩི་ཏྩི་ཡ་བཟའ་ཁང་གྩི་ ཁྱྩིམ་ཐོག་བཀབ་ལཱ་འདྩི་ ཁག་འབགཔ་ལུ་སོད་ནུག གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་

བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༩ དབེ་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱངོ་ལས་རོགས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལགེས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་

མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་

༡༨/༠༧/༢༠༡༨ ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངམོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུའྩི་གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨྩིན། 

 

༤ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༣༣ 

 

༤.༡ སནོ་བྩིན་དང་ཉསེ་བ་ཚུ་བསྐྱར་རདེ་མ་འབདཝ་/ཚངམ་ས་ེམ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༣༨ 

 

ཀ) རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩི་ས་གནས་སེར་ཟེར་མྩི་ནང་ གསོ་བའྩི་གཞྩི་རེན་སྨན་ཁང་ སེ་རྩིམ་༢ པ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་བཏང་བའྩི་སབས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མྩི་ཚུ་གྩི་ཐོག་ ཁག་

འབགཔ་ལས་ བོ་ཐུབ་སོན་སྩིན་དང་འཚོལ་སྒྲུབ་སོན་བྩིན་ དེ་ལས་སོན་བྩིན་གཞན་ཚུ་ག་ར་བརྩི་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༢ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བས། ཁག་འབགཔ་འདྩི་ གསར་སྤང་ཁྩིམས་

ཀྩི་འདུན་སའྩི་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༤༢ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའྩི་བྩི་རའྩི།  ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རགས་ཨང་ ༧༨༠༣༠༤༠ ཅན་མ། ཀརྨ་ཆོསའྩི་གགས་ ཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༧༢༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛནི། རངོ་

ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༨༠༢༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཅྩིག་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ ཨེས་དྩི་/རྩིས་ཁ-༢༥/༢༠༡༤-༢༠༡༥/༢༥༥༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༡༠/༢༠༡༤ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༠༣༢ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༡ ལུས་ཏེ་ཡོད། 
 

ཁ) རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩི་ བདེ་སྐྱྩིད་གྩིང་ འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའྩི་ནང་ ཆབ་གསང་༢ བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་བཏང་བའྩི་སབས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མྩི་ཚུ་གྩི་ཐོག་ བོ་ཐུབ་

སོན་སྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༧ ཁག་འབགཔ་ལས་ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག ཁག་འབགཔ་འདྩི་ གསར་སྤང་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་དང་ལནེ་འབད་དགོཔ་འདུག 

(རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༤༢ དོན་ཚན་༢.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་ལྕོགས་དབང་འདུས་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༡༡༠༡༢༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛནི། རངོ་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༨༠༢༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་དེ་ གསར་སྤང་རངོ་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག ཁག་འབགཔ་འདྩི་ འཚལོ་མ་ཐོབ་ལས་བརེན་ 
འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ནང་ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་དེ་འདུག 

 

༤.༢ སནོ་བྩིན་བསྐྱར་རདེ་མ་འབད་བར་བཞག་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ 

 

དགེ་ལགེས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ ལས་བེད་པ་སོ་སོའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ སནོ་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ ཐོན་ཏེ་འདུག གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་

ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དོན་ཚན་༨ དབེ་ཁ་༡ པ; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ནོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རགོས་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་

དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ ྡོཻ་ ཁྩིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྩིམས་སྲུང་བརྡ་དནོ་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཉེས་འཛུགས་ཅན་ དྲུང་པ་བགེསཔ་གྩི་ཐད་དུ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ལོ་ངོ་༨ གྩི་བཙནོ་ཁྩིམས་ (སྩི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༨ 

ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤགོ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལོ་ངོ་༣༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་རུང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༨ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་) འཁྩི་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ངོམ་བསདོ་ནམས་ནོར་བུའྩི་
གནད་དོན་གྩི་ཐད་དུ་ བཙོན་ཁྩིམས་ངོ་ལོ་༣ ཁྩིམས་འཐུས་བཏབ་དུ་མྩི་རུང་བ་འཁྩི་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དནོ་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 
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༤.༢ .༢  རོང ་ཁག ་བདག ་སྐྱོང ་ ཆུ ་ཁ ། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།                                                      

- 
                  -     

                                                     

- 

             

-     
༢ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 

           ༠.༠༡༡         ༠.༠༡༡  

 བསམོས།  
          ༠.༠༡༡      -             ༠.༠༡༡    

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 
༡ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།  

 

༡.༡ ཕབ་ཆ་མ་བཏགོས་པར་ལུས་ཡདོཔ།   

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཤྩིན་ཅུ་ལ་དང་བཀྲྩིས་ལ་ཁའྩི་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་པའྩི་མཐའ་བཅད་འཛནི་ཤོག་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༤ གནས་པའྩི་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ 

མ་བཏོགས་པར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༡༤༤ དོན་ཚན་༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཕྲྩིན་ལས་དཔལ་འབོར། ཁོམ་སའེྩི་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༡༠༠༡༡༧༧ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་འཕལེ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ གནད་དནོ་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། མ་ར་དངུལ་འབོར་འདྩི་ བསྐྱར་རདེ་འབད་ཡོད་རུང་  སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ རྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་༥༢,༥༥༨.༥༨ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 

༢ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡  

 

༢.༡ དངུལ་འཐབེ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡  

ཀ) རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ལོ་ངོ་འདྩི་ནང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་མང་རབས་ཅྩིག་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༧ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་

འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སདོ་འབད་ཡོད་པའྩི་འབོར་ཚད་གཉྩིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་མྩི་ལས་བརནེ་ཏེ་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༡༩༠ དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཅུ་ར་མུ་ནྩི་བྷ་ཏ་རའྩི་ 
བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༨༠༧༡༨༢ ཅན་མ། ཡོནནྟ། དྲུང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༧༢༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་

འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ གནད་དོན་འདྩི་ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བར་ཡོད།     

༤.༢ .༥ རོང ་ཁག ་བདག ་སྐྱོང ་  བཀྲྩིས ་སང ་ །  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༡ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
༠.༤༡༡ ༠.༤༡༡ - 100 

 བསམོས།  
          0.༤༡༡     ༠.༤༡༡   -    

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
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༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ། 

 

༡.༡ ཉསེ་བ་དང་དངུལ་འཐབེ་སདོ་འབད་མྩི་འདྩི་ དངུལ་ཚབ་ལགོ་མ་སདོ་པར་ཡདོཔ།  

རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ལྕགས་ཟམ་ལྷ་ཁང་གྩི་ ཁྱྩིམ་སྲུང་པའྩི་སོད་ཁྱྩིམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༠% བརྩི་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་

ནུག དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མྩིའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སདོ་འབད་བའྩི་འབོར་ཚད་གཉྩིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་མྩི་ལས་བརེན་ཏེ་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༡༨༡༠ 

དོན་ཚན་༡.༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་དོར་ཕུན་ཚོགས་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛནི་འོག་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༩༡༠༢༠༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་དོར་ཕུན་ཚགོས་ བཟོ་རྩིག་འགོ་

དཔོན་གཙོ་འཛནི་འོག་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༩༡༠༢༠༥༢ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ འབོར་འཛིན་ཨང་༤༢༩༥༦༡ སྩི་ཚེས་༢༢/༤/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། སྐྱེད་ཀྩི་ཆ་ཤས་འདྩི་ཡང་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ 

འཁྲུན་ཆོད་ཨང་ (ཆེ་མཐོ་༡༧-༢༧༥)༢༠༡༨/༣༩༣༡ སྩི་ཚེས་༢༨.༡༢.༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ཡོད།  

 

༤.༣ རདེ་འགོ་ཚུ།  

 

༡ .  ཕུན ་ཚོགས ་གྩིང ་རེད ་འོག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
༠.༠༤༥  ༠.༠༤༥  

 བསམོས།  
          ༠.༠༤༥      -            ༠.༠༤༥    

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ 

 

༡.༡     གངོ་གསབེ་ཀྩི་ཁལ་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཡདོཔ་དང་ མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ 

ལོ་ངོ་འདྩི་ནང་ གོང་གསེབ་ཀྩི་ཁལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤ རྒྱུན་རྩིམ་བཅོལ་འཇགོ་རྩིས་ཁ་ནང་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ནུག དེ་མ་ཚད་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ མྩི་སེར་ཚུ་ལས་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་

བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༡༨༨ དོན་ཚན་༢.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཅཱན་དརའ་བྷ་དུར་ག་ལེ་ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༢༡༡༠༠༠༥༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ ཅཱན་དརའ་བྷ་དུར་ག་ལེ་ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༢༡༡༠༠༠༥༧༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། རེད་འགོ་ཚོགས་འདུའྩི་གོས་ཆད་དང་འཁྩིལ་ ཆ་འཇགོ་འབད་མྩི་འདྩི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ནང་ མ་ལྷོད་པར་བསྒུག་སྟེ་
ཡོད། 

༢ .  ན ་བ ་རེད ་འོག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ན་བ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་འགོ་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ གནས་

པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

 
༣ 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་སྒྲྩིགས་གཞྩི་ཚུ་ལས་
འགལ་བ།                   -                       -                       -      

 བསམོས།  
    -         -         -       

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ  
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༣. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།  

༣.༡     ཚུལ་མཐུན་གྩི་རྒྱབ་རནེ་ཡྩིག་ཆ་མདེ་མྩི་ལས་བརནེ་ བསྟར་སདོ་འབད་བའྩི་ལ་ཱཚུ་ ངསེ་བདནེ་བཟ་ོམ་ཚུགས་པར་ཡདོཔ།  

རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ཟད་སངོ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༠༠ ཧཱ་ཆུ་གྩི་ལྟག་ལས་ རྒྱ་ཚད་མྩི་ཀྲར་༡༩༢ གཏོར་ནྩི་དང་སེལ་ནྩི་ དེ་ལས་ བེམ་ཕུག་གཡུས་ཚན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཞྩིང་ལམ་ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་

༢.༥ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ཟད་སོང་བཏང་ནུག ཨྩིན་རུང་ རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆ་དང་ ལཱ་འབད་བའྩི་ཐོ་བཀོད་ལགེས་ཤོམ་མ་བཞགཔ་ལས་བརེན་ ལཱ་ག་དམེ་ཅྩིག་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་མ་

ཚུགས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༡༨༦༨ དོན་ཚན་༡.༩) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀར་མདོག་ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡/༩༩༠༧༢༠༤u ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 

དཀར་མདོག་ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡/༩༩༠༧༢༠༤u ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས༌ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་བསང་ཡོད། 

༤.༢ རང་སྐྱངོ་འདུས་ཚགོས། 

༤.༣. ༡  འབྲུག ་ཤེས ་རྩིག ་གོང ་ཁྱེར ་གྩི ་ཡྩིག ་ཚང ་ལྟེ ་བ །   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་ཤེས་རྩིག་གངོ་ཁྱེར་གྩི་ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠.༡༨༤ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 
     110.184  

    

110.184  

           

-       100  

 བསམོས།  
           110.184  110.184           -       

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠.༡༨༤ 

༡.༡ སྤང་ནུས་པའྩི་ ཆུད་ཟད་ཅན་གྩི་ཟད་སངོ་སྒྲུབ་ཡདོཔ་- ༡༡༠.༡༨༤ 

 

འབྲུག་ཤེས་རྩིག་གོང་འཁྱེར་གྩི་ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞྩི་བཟུང་-ཨྩིན་ཕརའ་ཚད་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་ཤེས་རྩིག་གོང་འཁྱེར་ལས་འགུལ་གྩི་དོན་ལུ་ གཞྩི་རེན་འཐེབ་ ཁག་མ་འདཝ་ལེ་ཤ་བཟོ་བསྐྲུན་

ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠.༡༨༤ ཟད་སོང་ངམ་མ་ར་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག ལས་འགུལ་གྩི་དོན་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཐོབ་ཡོད་མྩི་ ས་ཁོངས་འདྩི་ སའྩི་བཅའ་ཁྩིམས་དང་འགལ་བ་ཨྩིནམ་ལས་ ལས་
འགུལ་ར་མེད་བཏང་ནུག གཞྩི་རེན་འཐེབ་ ཁག་མ་འདཝ་ལེ་ཤ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ ཐབས་ལམ་གཅྩིག་འཚོལ་ཏེ་བཀལོ་སོད་མ་འབད་བ་ཅྩིན་ ལས་འགུལ་ར་མདེ་བཏང་མྩི་འདྩི་གྩིས་ ཟད་སོང་

སྒྲུབ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ག་ར་ཆུད་ཟད་དུ་འགོ་ནྩི་མས།(རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༦༢༠ དོན་ཚན་༡.༡) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེམ་ཨེམ་དབ་ལུ་ཨེཇ་ཨེས་/དྩི་ཨེས་/རྩིས་ཞྩིབ་/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༢༥༨ སྩི་ཚེས་༢༥/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ནང་ ཞབས་ཏོག་
བོན་པོ་གྩིས་བཀོད་མྩི་ནང་ མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་མྩི་ཚུ་ལག་ལེན་དང་འབེལ་བའྩི་ བཀོད་རྒྱ་ག་ནྩི་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་གྩིས་ བཏོན་མྩི་གནད་དནོ་འདྩི་ 
ལྷན་རྒྱལ་གཞུང་ཚོགས་ལུ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ དེའྩི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སོད་གེ་འོང་ཟེར་བཀདོ་དེ་ཡོད།  

༤.༢ .༢   འབྲུག ་རྒྱལ ་འཛིན ་གཙུག ་ལག ་སོབ ་སེ །  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་རཡལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༡༤ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

2 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།          ༥.༨༡༤      ༥.༨༡༤                    -     ༡༠༠     

 བསམོས།  
       ༥.༨༡༤     ༥.༨༡༤     -       

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
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༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།  

 

༢.༡ དགསོ་མཁ་ོམདེ་པའྩི་དུས་ཚདོ་ཕར་འགངས་དང་ བསྐྱར་རདེ་མ་ཚངམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༡༤ 

ཀ) ཀྲོང་གསར་ སྟག་རེ་སད་ཡྩིག་དང་ལམ་སོལ་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭའྩི་ བདག་སྐྱོང་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་དང་ སོབ་སོང་ཁང་ཚན་ བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཐོབ་དབང་བཀདོ་པའྩི་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་
ཉྩིན་གངས་༡༣༩ གྩི་ཐོག་ལུ་ ཚད་དང་མ་ལན་པའྩི་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཉྩིན་གངས་༢༡༠ བྩིན་ནུག དེ་གྩིས་འབད་ དུས་ཚོད་འཐེབ་ཕར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཉྩིན་གངས་༧༡ དེ་ཅྩིག་

གྩི་ཕར་འགངས་གནང་མྩི་ཉེས་རྒྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༡༤ འཁྩི་ཡོད་མྩི་འདྩི་ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བའྩི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༢༤༣ དོན་ཚན་༤; རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ ལུང་བསྟན་རྒྱས་ཚགོས་ མདོ་ཆནེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རག་ཨང་ ༩༩༠༣༠༧༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན་རྒྱས་ཚགོས་ མདོ་ཆནེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རག་ཨང་ ༩༩༠༣༠༧༣ ཅན་

མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ སྩི་ཨེལ་སྩི་ཨེས་/རྩིས་འཛིན-༠༢/༢༠༢༠/༤༠༩ སྩི་ཚེས་༠༡/༠༡/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་གོས་

ཆོད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ འཁྲུན་ཆདོ་གནང་ཡོད་མྩི་ལྟར་ སྩི་ཚེས་༡༩/༠༣/༢༠༢༠ ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་འཛོམས་ཐངེས་༣ པ་ ཚོགས་པའྩི་སབས་ ཆ་འཇགོ་
འབད་ཐགོ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། 

 

 

༤.༥ ལས་འཛནི་ཚུ།  

༤.༥. ༡  གདུང ་བསམ ་རྩི ་ས ་ལས ་འཛིན ་ཚད །   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༤ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

༡ ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
0.༦༤༤ - 0.༦༤༤ - 

 བསམོས།  

          0.6༤༤      -     

        

0.6༤༤  -  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༤ 

 

༡.༡ དངུལ་ལྷག་འཐབེ་/གཉྩིས་ལྟབ་འབད་སདོ་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༥༩༢  
 

ཀ)   གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྩིས་ ལས་མྩིའྩི་ག་རྔན་དང་ དུས་འཐེབ་ཀྩི་ག་ཆའྩི་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༩ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༢༨ དོན་

ཚན་༥.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གཱ་ན་ ཤམ་རེག་མྩི། ལཱ་རྒྱབ་ལས་རོགས། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༢༦༩༩ ཅན་མ། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༩༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལགེས། 

ཞྩིབ་རོགས་བཅའ་སྒྲྩིག་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༢༣༢༤ ཅན་མ། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༡༦ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ད་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག 

 

ཁ) གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛནི་གྩིས་ རྩིས་བཏོན་ནང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོད་མྩི་ལས་བརེན་ ལྟ་རོག་གྩི་ག་ཆའྩི་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ འཐེབ་སདོ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༢༣༢༨ དོན་ཚན་༥.༢) རྩིས་ འགན་ཐད་ཀརཿ གཱ་ན་ཤམ་རགེ་མྩི། ལཱ་རྒྱབ་ལས་རགོས། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༢༦༩༩ ཅན་མ། གཡོག་གྩི་ ངོ་རགས་ཨང་༩༥ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལགེས། ཞྩིབ་རོགས་བཅའ་སྒྲྩིག་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༨༠༧༠༠༢༣༢༤ ཅན་མ། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༡༦ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ད་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག 

༣.༢ དངུལ་ལགོ་ལྟབ་སདོ་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ 

ཀ) གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྩིས་ ལས་མྩིའྩི་ག་རྔན་གྩི་ཐགོ་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ ལོག་ལྟབ་འབད་སདོ་ནུག དེ་ཡང་ ཐོ་དེབ་ནང་ལུ་ ལས་མྩིའྩི་མྩིང་ཐོ་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་

དུ་བཀོད་ཡོད་མྩི་ལས་བརེན་འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༣༢༨ དོན་ཚན་ ༥.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གཱ་ན་ཤམ་རགེ་མྩི། ལཱ་རྒྱབ་ལས་རགོས། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༡༠༩༠༠༢༦༩༩ ཅན་མ། གཡོག་ གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༩༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས། ཞྩིབ་རོགས་བཅའ་སྒྲྩིག་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༨༠༧༠༠༢༣༢༤ ཅན་མ། གཡོག་གྩི་

ངོ་རགས་ཨང་༡༦ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ད་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག 
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༤.༥.༤ འབྲུག ་བཟའ ་སོད ་ལས ་འཛིན ་ཚད །   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༡༢ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་

ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 
          0.095        -            0.095   -     

3 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
    3.117         -            3.117    -     

 བསམོས།              

3.212  
         -       3.212      -     

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ 

 

༡.༡ ཁང་ག་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ 

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ རྩིན་བསྡུར་ཚོང་སྒྱུར་གྩི་ས་ཁངོས་དང་ མཛདོ་ཁང་ དེ་ལས་ སོད་ཁང་གྩི་ གནས་ཁོངས་ཚུ་ལས་ འོང་འབབ་ཀྩི་ཁང་ག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩ བསྡུ་

ལེན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་ ༡༢༡༢༥ དནོ་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨོ་ ཡྩིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༡༦༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་

ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ་འོག་མ་ ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ།] 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་འཛོམས་སབས་ ཞུ་མྩི་ནང་ 
འཁྩི་འགན་ཕོག་པའྩི་མྩི་ངོམ་འདྩི་མདེཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་གྩི་སོར་ འབལེ་ཡོད་ལས་སེ་ དཔེར་ན་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ རདོ་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ དེ་ལས་ཁྩིམས་སྲུང་
འགག་སེ་དང་ དང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་ དེ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ཚུ་ ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ གོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་འཁདོ་ཅྩི། 

༢. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༡༧ 

 

༢.༡ འབརོ་ཆནེ་མཛདོ་ཁང་ནང་ སནོ་འབྲུ་ཆད་ལུས་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣.༡༡༧ 

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ འབོར་ཆེན་མཛོད་ཁང་གྩི་རྩིས་ཐོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༡༧ གནས་པའྩི་སོན་འབྲུ་ཆད་ལུས་འཐོན་ཡོད་རུང་ སྙོམས་འགྩིག་འབད་བཞག་ནུག 

གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷན་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༡༢༥ དནོ་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྕམ་དཔལ་བྲུག་པ། འབོར་ཆེན་འཛིན་ སྐྱོང་པ་བགེསཔ། གཡོག་

གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༧༥༠༠༣༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། འགོ་འཛནི། བདག་སྐྱོང་ ལས་ཁུངས། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ།] 

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལས་ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ལུ་ ཡྩིག་ཨང་ ཨེ་སྩི་སྩི་/དྩི་ཨོ་

ཨའྩི་-༡༡༡/རོད་གཞྩི-༠༩/༢༠༡༣/༥༧༤ སྩི་ཚེས་༡༩/༧/༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཁྩིམས་དཔྱད་ཀྩི་དནོ་ལུ་བཏང་ནུག དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ 
བསམ་རེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སབས་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ལུ་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་ འཁྲུན་ཆདོ་ཐོབ་་པའྩི་ཤུལ་ལུ་་ འཕྲལ་མགོགས་རང་ 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡྩི།  

 

༤.༦ དངུལ་འབལེ་གཙུག་ས་ེཚུ།  

༤.༦.༥  རྒྱལ ་གཞུང ་དངུལ ་ལས ་དབང ་འཛིན །   

 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛནི་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟའྩི་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་

ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 
        -            -               -           -     

 བསམོས།  
    -         -         -       
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སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ། 

༡.༡ ཡྩིག་ཆ་གཡ་ོབཅསོ་དང་ ཆགོ་མྩིན་དངུལ་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 

འབྲུག་གྩི་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩི་ སྩི་ཁྱབ་འོག་མ་གྩིས་ འཛམ་གྩིང་ཡོངས་ཁྱབ་དངུལ་ཁང་ཕན་ཚུན་དང་ དངུལ་འབལེ་རྒྱང་འཕྲྩིན་ཚོགས་པ་(SWIFT) གྩིས་འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོད་པའྩི་ 
ལོ་བསྟར་གོས་ཚོགས་དང་ འགམེས་བསྟོན་ དེ་ལས་ ཡོངས་འབེལ་གྩི་ལས་རྩིམ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའྩི་ ཨེས་ཨའྩི་བྩི་ཨོ་ཨེས་༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་ནང་ བཅའ་མར་གཏགོས་ པར་སོང་ཡོད་མྩི་ནང་ ཉྩིན་འཐུས་ ཡུ་ཨེསྩི་

དྩི་༦༠༠.༠༠ ཐམ་པ་ འཐོབ་བརོད་བཀདོ་ནུག སོད་གནས་དང་ བཞེས་སོ་ཚུ་ རྩིས་ ལས་རྩིམ་དེ་གྩི་འགོ་སངོ་ཡོངས་རོགས་ འགོ་འདེན་པ་གྩིས་གཏང་ནུག དེ་ལས་བརེན་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་ དབང་འཛིན་
གྩི་འགན་འཛནི་པའྩི་ཁྩིམས་ལུགས་༢༠༠༦ ཅན་མའྩི་ནང་འཁོད་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ འགན་འཛནི་པ་དེ་ལུ་ ཉྩིན་ འཐུས་ བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལས་ཐོབ་དབང་མྩིན་འདུག ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཁྱབ་འོག་མ་གྩིས་ ཉྩིན་འཐུས་ཡོངས་
རོགས་ལནེ་ནྩི་ གྩི་དོན་ལས་ གདན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའྩི་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་ཞུགས་དང་ གཡོ་བཅོས་འབད་ནུག ཉྩིན་འཐུས་ཡོངས་ རོགས་ཀྩི་དངུལ་སོད་དེ་ སྩི་ཁྱབ་འོག་མ་གྩིས་ཕུལ་ཡོད་པའྩི་སྙན་གསོལ་ལུ་

གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཁྱབ་ཀྩིས་གནང་བ་གོལ་ནུག མ་དངུལ་དེ་ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༤༣༡ དོན་

ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གཡུ་སྒྲོན་སྒྲོལ་མ། སྩི་ཁྱབ་འོག་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༡༤༧༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུརཔ་རྡོ་རེ་སྟང་སྩི། མདོ་ཆནེ། བདག་སྐྱོང་དང་རྩིས་ལས་སེ་ཚན། 

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༡༤༣༡ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདྩི་ ཐྩིག་ཕུག་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག  

 

************ 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མ། 
 

 

(སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་གནས་སྟངས།) 
 
 
 
 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི།



 

 
 

 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་གསུམ་པའྩི་ཚགོས་ཐེངས་༢ པ་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡོངས་བསམོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༨.༦༡༠ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་

༡༢༣ ཚུན་གྩི་དགོངས་དནོ་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་གྩིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་ཞྩིབ་མང་རབས་ཅྩིག་འགོ་འདེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་

མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༡.༨༨༢ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༦.༧༢༨ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།  

ཐྩིག་ཁམ་: སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ ལས་སེ་ཁག་གྩི་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་དང་ ལྷག་ལུས་ཡོད་མྩི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན། 
རྩིམ་
ཨང་། 

ལས་ས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབརོ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ལྷན་ཁག་ཚུ། 
23.648  3.764  19.884  15.92  

༢ རོང་ཁག་ཚུ། 
0.331             -    0.331     -    

༣ རེད་འོག་ཚུ། 
0.083             -    0.083    -    

༤ རང་སོྐྱང་ལས་སེ། 22.524             -    22.524   -    

འཆར་དངུལ་ལས་སའེྩི་བསམོས་-ཀ (༡-༤)          164.609  46.586         3.764  42.822 

༥ ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འབེལ་གཙུག་སེ་ཚུ། 
53.906        -    53.906      -    

འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སའེྩི་བསམོས་-ཁ 
           3.856  53.906 

               

-    
53.906 

༦ གོག་མ་ེལས་འགུལ་ཚུ། 
198.118 

        

198.118  
            -      100  

འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་ས་ེ གགོ་མ་ེལས་འགུལ་ཚུ་ - ག  198.118     198.118     -    

འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་ས་ེ       ང་ (ཁ+ག)  252.024     198.118  53.906 

 ཡངོས་བསམོས་- ག་= (ཀ་ + ཁ) 298.610     201.882  96.728  67.61  

 

གོང་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འབྱུང་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལས་སེ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༦༤ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢.༨༢༢ རྩིས་འགྩིག་མ་

འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སེ་ཚུ་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༨.༡༡༨ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༩༠༦ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་
ཡོད། གངོ་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟནོ་འབད་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སེ་ཚུ་ནང་ གོག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། 

 

ཆ་ཤས་༢ པ།:  བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ།  
 

༤༡ ལྷན་ཁག་ཚུ། 

༤. ༡. ༡  བརྡ ་དོན ་དང ་བརྒྱུད ་འབེལ ་ལྷན ་ཁག   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབེལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟའྩི་འགོ་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ། 
    -         -         -       -     

 བསམོས།       -          -          -         -     

ཆ་ཤས་༡ པ།ཿ   ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དནོ། 



44 

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ།  

 
༡.༡ དངུལ་སདོ་འབད་ཡདོ་མྩི་ལུ་རྒྱབ་རནེ་ཡྩིག་ཆས་མདེཔ་ལས་ གནང་བ་མདེཔ་དང་དངུལ་སདོ་རྫུས་མ་ འབད་ཡདོ་པའྩི་བརྡ་མཚནོ་འབྱུང་ཡདོཔ།  

 
བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གྩི་རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ འཆར་དངུལ་ནང་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོད་པའྩི་གཞྩི་ལས་བརནེ་ རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆས་ དང་ ཚུལ་མཐུན་གནང་བ་ དངུལ་རགས་སོ་སོ་ལས་བརགས་དཔྱད་མདེ་པའྩི་ 
ཟད་འགོ་བདག་སྲུང་དང་ ཡྩིག་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་ ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་བཞག་པའྩི་གནད་རྐྱེན་ཚུ་ལས་ རྩིས་འཛིན་གྩི་ཡྩིག་ཐོ་ཚང་འགྩིག་མདེ་མྩི་ལས་བརེན་ དངུལ་སོད་སྣ་ཚོགས་ཀྩི་ ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢.༡༧༡ ལོག་སོད་འབད་ནུག མ་དངུལ་ཚུ་བསྐྱར་བརེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དནོ་དེ་ ངན་ལྷད་ བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལྷག་པར་དུ་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ མྩི་ངོམ་དེ་ གཞུང་གཡོག་ལས་ 

དགོངས་གོལ་ བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༩༡༦ སེ་ཚན་ཀ་ དོན་ཚན་༡ སེ་ཚན་ཁ་ དོན་ཚན་༢ ; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་ཉྩིད། རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༩༧༠༤༠༣༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་དབང་། རྩིས་ འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ང་ོརགས་ཨང་༧༦༠༩༠༡༠ ཅན་མ།) 
གནས་སྟངསཿ གནད་དོན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་བསྐྱར་རདེ་འབད་དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རདེ་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཅྩི། གོས་འདེབས་བཀདོ་མྩི་ལྟར་ གནད་དནོ་འདྩི་ 

རོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ ཁྩིམས་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་སནོ་སྐྱེད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདྩི་མེདཔ་ལས་ ཁྩིམས་འགལ་གྩི་ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཐབས་མེད་པར་
ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 

༡.༢ གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་ལགོ་སདོ་འབད་ཡདོ་མྩི་ལུ་ ཉསེ་ཆད་འཕལེ་ཡདོཔ། 

བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གྩི་རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ ལྷན་ཁག་གྩི་ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁུངས་ཀྩི་རྩིས་ཁ་ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༥༩ ལོག་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་གྩིས་ ཉེས་ཆད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༠ ལུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ འཕེལ་སོང་ནུག 
 

རྩིམ་ཨང་ སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དནོ་ 
འབརོ་ཚད་ (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང) 

ཉསེ་ཆད་ 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང) 
དནོ་ཚན་ 

ས་ེཚན་ ཀ : བརྡ་རྒྱུད་ལྷན་ཁག་གྩི་ཡྩིག་ཚང་ལྟ་ེབ། 

1 དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་རྐྱང་བཏོན་ཡོད་མྩི་དེ་ རྩིས་ཁར་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ།  0.239 0.073 2.1 

2 གནང་བ་མེད་པའྩི་སོན་བྩིན་བདག་སྲུང་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ དངུལ་རྐྱང་ཐོག་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.650 0.123 2.2 

3 ཉྩིན་གངས་༢༠༩ གྩི་རྩིང་ གནང་བ་མེད་པར་ དངུལ་འབོར་རང་བཞག་འབད་ཡོདཔ།  0.700 0.096 2.3 

4 
ལོ་མཇུག་གྩི་རྩིས་ཁ་བསམ་པའྩི་ དངུལ་རྐྱང་ བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོ་ནང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་འཁོད་ཡོད་རུང་ ཉྩིན་གངས་༢༡ ལས་ 
༣༥༩ གྩི་རྩིང་ རང་བཞག་འབད་ཡོདཔ།  0.485 0.059 2.4 

5 རྩིས་ཁ་ནང་ ཉེན་སྲུང་གྩི་མ་དངུལ་སེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ ཚུལ་མྩི་མཐུན་པར་བཀོད་ཐོག་ལས་ དངུལ་འཛིན་བཏོན་ཏེ་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.244 0.139 3 

6 བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་ཚུ་ ཟད་འགོ་འབད་བཏོན་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.341 0.262 4 
ས་ེཚན་ ཁ : བརྡ་དནོ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁུངས། བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག། 

7 གནང་བ་མེད་པའྩི་སོན་བྩིན་བདག་སྲུང་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ དངུལ་རྐྱང་ ཐོག་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.758 0.121 1.1 

8 
དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྩི་རྩིས་སུ་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡོད་རུང་ བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོ་ནང་ རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་ ཚུལ་མཐུན་མེད་པའྩི་བརྡ་་སོད་འབད་ཐོག་
ལས་ དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.919 0.077 1.2 

9 དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་རྐྱང་བཏོན་ཡོད་མྩི་དེ་ རྩིས་ཁར་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ། 0.223 0.030 1.3 
 བསམོས་ 4.559 0.980  

 

ཉེས་ཆད་བརྩིས་ཏེ་ ལོག་སདོ་འབད་ཡོད་པའྩི་ མ་དངུལ་ཚུ་བསྐྱར་བརེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དནོ་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལྷག་པར་དུ་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ མྩི་ངོམ་དེ་ 

གཞུང་གཡོག་ལས་ དགོངས་གལོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༩༡༦; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་ཉྩིད། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༧༠༤༠༣༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ ཨོན་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔནོ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༦༠༩༠༡༠ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ གནད་དོན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་བསྐྱར་རདེ་འབད་དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རདེ་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཅྩི། གོས་འདེབས་བཀདོ་མྩི་ལྟར་ གནད་དནོ་འདྩི་ 
རོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ ཁྩིམས་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་སནོ་སྐྱེད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདྩི་མེདཔ་ལས་ ཁྩིམས་འགལ་གྩི་ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཐབས་མེད་པར་
ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༤. ༡.༢  སོ ་ནམ ་དང ་ནགས ་ཚལ ་ལྷན ་ཁག   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༤༤༦ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 

ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༠ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༢༢༦ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 



45 

 

 
༡ 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
    14.446  

      

1.220  
     13.226    8.45  

 བསམོས།  
        14.446      1.220      13.226       -    

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༢༢༦ 

 

༡.༡ གཞུང་གྩི་འངོ་འབབ་བསྡུ་ལནེ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༢༢༦ 

 

ནགས་ཚལ་དང་གྩིང་ག་ཞབས་ཏགོ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ཙན་དན་དམརཔོ་ འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་༡༤.༤༤༦ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༧ 

དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན་གངོམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༧༠༧༢ ཅན་མ། མེག་ནཱཏ་བཱསྩི་ནཊ། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་
ཨང་༨༥༡༡༠༥༣ ཅན་མ། རྩིག་འཛནི་རྒྱ་མཚོ། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༡༨༡ ཅན་མ། ལྷ་བ། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༨༠༣༠ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲྩིས་སྟོབ་རྒྱས། ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༡༠༠༧༠ ཅན་མ། ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཆནེ། ནགས་གྩིང་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ། ཀ་ཀ་ཚེ་རྩིང་། ནགས་གྩིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡ ཅན་མ།) 

 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཅྩིག་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༤༤༦ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༠ རྩིས་སྙོམས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༢༢༦ 
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་འདུག  

 

༤. ༡.༣  དངུལ ་རྩིས ་ལྷན ་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༤༤ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

༡ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 
2.544 2.544 

             

-    
100 

 བསམོས།  
2.544 2.544 

           

-    
  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡.  ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་། 

༡.༦ ཁལ་འབབ་ཀྩི་རྩིས་ལྷག 

ཐྩིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་འངོ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཁལ་བཏབ་མྩི་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ ཁལ་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༧༣ གྩི་རྩིས་ལྷག་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༨༡༨ དོན་ཚན་༡དང་༢ རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ དཀནོ་མཆགོ་རྡོ་རེ། ཅ་དམ་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔནོ་འགོམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༢༠༤༩༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆནེ། ཞྩི་གཡོག་

ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དངུལ་འབོར་ཚུ་ག་ར་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

༤. ༡.༤ གསོ ་བའྩི ་ལྷན ་ཁག   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གསོ་བའྩི་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༥༨ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 

 



46 

 

 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 5.602          -        5.602          

-    

2 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 1.056          -            

1.056  

        

-    

 བསམོས།  
6.658          -         6.658    

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༦༠༢ 

༡.༡ བསྡུ་གསགོ་འབད་ཡདོ་པའྩི་འངོ་འབབ་ཚུ་ ཧམ་རྫུས་ཐགོ་ལས་ ལགོ་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 

ཐྩིམ་ཕུག་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རགོསཔ་གྩི་ལས་ཚབ་སེ་ལཱ་འབད་མྩི་ ཡྩིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་དེ་གྩིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའྩི་འོང་འབབ་ཚུ་ 
དངུལ་རྐྱང་དང་ དངུལ་འཛིན་བཙུགས་བཞག་ ཧམ་རྫུས་ཀྩི་ཐགོ་ལས་ ལོག་སོད་འབད་ནུག འོང་འབབ་རྩིས་འཛནི་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡྩིག་དང་སྒྲྩིགས་གཞྩི་༢༠༠༡ ཅན་མའྩི་
དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའྩི་འོང་འབབ་ཚུ་ ཉྩིན་གངས་༣ ལས་༢༧༡ གྩི་བར་ བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་འབྱུང་ཡྩི། གནད་དནོ་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ ལྷན་ཚགོས་

ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡྩིག་ཚང་ལས་རགོསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༩༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ པདྨ་རྣམ་རྒྱས། འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟནོ་སྨན་ཁང་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ ངོམ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་ མ་ཤེས་པར་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དནོ་འདྩི་ རདོ་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ ལོག་སྟེ་རྩིས་སདོ་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

༡.༢ གཞུང་གྩི་འངོ་འབབ་ལགོ་ཟ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༧༩ 

 

ཀ)  ཐྩིམ་ཕུག་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གྩི་ རྩིས་འཛནི་ལས་རོགསཔ་གྩི་ ལས་ཚབ་སེ་ལཱ་འབད་མྩི་ ཡྩིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་དེ་གྩིས་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀདོ་རྩིམ་

ལུགས་ནང་ བསྡུ་ལེན་དེ་ བཙུགས་བཞག་སེ་ བརྡ་སོད་ཕྩི་འགྱུར་བཀདོ་ཐགོ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༤༥ གནས་པའྩི་གཞུང་གྩི་འོང་འབབ་ ལོག་ཟ་འབད་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་

སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡྩིག་ཚང་ལས་རོགསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ 

༢༠༠༢༠༩༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྣམ་རྒྱས། འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༩༤༠༤༠༢༦ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ ངམོ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་ཤེས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ རོད་དཔནོ་ཡོངས་
ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ ལོག་སྟེ་རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

 

ཁ) ཐྩིམ་ཕུག་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རགོསཔ་གྩི་ལས་ཚབ་སེ་ལཱ་འབད་མྩི་ ཡྩིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་དེ་གྩིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའྩི་

འངོ་འབབ་ཚུ་ འོང་འབབ་ཀྩི་ དངུལ་དེབ་ནང་མ་བཙུགས་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤ གནས་པའྩི་གཞུང་གྩི་འངོ་འབབ་ ལོག་ཟ་འབད་ནུག གནད་དནོ་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་

ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡྩིག་ཚང་ལས་རགོསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༩༠༠༡ ཅན་མ། 

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྣམ་རྒྱས། འོང་འབབ་རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ ངམོ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་ཤེས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ རོད་དཔནོ་ཡོངས་
ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ ལོག་སྟེ་རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

༡.༣ འངོ་འབབ་ཚང་འགྩིག་རྩིས་སུ་མ་བཀདོ་པར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ 

ཐྩིམ་ཕུག་ འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྩི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གྩི་ལས་ཚབ་སེ་ལཱ་འབད་མྩི་ ཡྩིག་ཚང་ལས་རགོསཔ་དེ་གྩིས་ འོང་འབབ་ཀྩི་འབོར་རགས་ཚུ་ནང་བཀདོ་

ཡོད་པའྩི་མ་དངུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༣ གྩི་ཉུངམ་སེ་རྩིས་བཀདོ་འབད་ཐོག་ལས་ གཞུང་གྩི་འོང་འབབ་ལགོ་ཟ་འབད་ནུག གནད་དནོ་དེ་ ངན་ལྷད་ བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

(རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡྩིག་ཚང་ལས་རོགསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༢༠༩༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྣམ་རྒྱས། 

འོང་འབབ་རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ ཅན་མ།)  

 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ ངམོ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་ཤེས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ རོད་དཔནོ་ཡོངས་

ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ ལོག་སྟེ་རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།  



47 

 

༢. ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༦ 

༢.༡ གཞུང་གྩི་འངོ་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཕྩི་མྩི་ལས་བརནེ་ཉསེ་ཆད་ཕགོ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༦ 

ཐྩིམ་ཕུག་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གྩི་ རྩིས་འཛནི་ལས་རོགསཔ་གྩི་ལས་ཚབ་སེ་ལཱ་འབད་མྩི་ཡྩིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་དེ་གྩིས་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀདོ་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་

མའྩི་ ཁྩིམས་དོན་༢.༤ གྩི་ དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ གཞུང་གྩི་འོང་འབབ་ཚུ་ ཉྩིན་གངས་༡ ལས་༣༣༣ གྩི་བར་ན་ མ་བཙུགས་པར་ལུས་ཡོད་མྩི་ལས་བརེན་ བསྐྱར་བརེད་འབད་དགོ་པའྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༡.༠༥༦ གནས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡྩིག་ཚང་ལས་རོགསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༢༠༩༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྣམ་རྒྱས། འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ ངམོ་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་ཤེས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ རོད་དཔནོ་ཡོངས་
ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ ལོག་སྟེ་རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

 
རངོ་ཁག་ཚུ།  

༤.༢ . ༡ རོང ་ཁག ་བདག ་སྐྱོང ་ མོང ་སར །   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ མོང་སར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༡ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་སྒྲྩིགས་གཞྩི་ཚུ་ལས་
འགལ་བ།               -         -         -          -    

༢ ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
0.331         -    0.331        -    

 བསམོས།  
0.331          -    0.331   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།  

 

༡.༡ གངོ་གསབེ་ཞབས་ཏགོ་སྨན་ཁང་ད་ེ གས་ོབའྩི་གཞྩི་རནེ་སྨན་ཁང་ས་ེརྩིམ་༢ པ་ལུ་ ཡར་སངེ་འབད་མྩི་ནང་ ཚུལ་མྩིན་བྱུང་ཡདོཔ། 

 
རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ མུ་ཧུང་ལུ་ཡོད་པའྩི་ གོང་གསེབ་ཞབས་ཏགོ་སྨན་བཅོས་ཁང་འདྩི་ གསོ་བའྩི་གཞྩི་རེན་སྨན་ཁང་ སེ་རྩིམ་༢ པ་ལུ་ ཡར་སེང་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ བྱུང་མྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ་གཤམ་གསལ་
ལྟར་ཨྩིནཿ  

 

 
 
རྩིམ་
ཨང་ 

གནད་དནོ། དངུལ་འབརོ་(ས་ཡ་

ནང་) 

དན་གས།ོ 

༡ ཁྲུས་གཞོང༌ ཆུའྩི་ཀ་ལྩི་(བྩིབ་ཀོག)ཚུ་ ཟུར་བདའ་སེྟ་བཟོ་ནྩི་དང་ ལེན་ཏ་ེབཙུགས་སྒྲྩིག་
འབད་ནྩི་ ནང་འཁོད་ཆུ་དུང་བཙུགས་ནྩི་དང་ གོག་མེ་དང་འབེལ་བའྩི་ལ་ཱཚུ་ བཙུགས་
སྒྲྩིག་དང་ དབེ་ཞྩིབ་འབད་ནྩི། 

༢.༨༣༧ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།  

 
རྩིས་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་འདྩི་འབད་བའྩི་བསང་རང་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༨༡༥ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་གགས་པ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ལས་

རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༩༦༠༧༠༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྩི་ཨེལ་དཱསྩི། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༣༦ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༧ ལས་ ༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་སབས་ ཁག་འབགཔ་

ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་མ་ཤེསཔ་ལས་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་འཁྲུན་ཆདོ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚུགས་ལུས་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའྩི་ ཁག་འབགཔ་འཚལོ་མ་ཐོབ་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་དང་ རདོ་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ དེ་ལས་ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེ་དང་ དང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་ དེ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལ་སོགས་པའྩི་ འབལེ་ཡོད་ལས་སེ་
ཚུ་ ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་ཐགོ་ལས་ གནད་དོན་བསལ་ཐབས་ཀྩི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གོས་བསྟུན་འབད་དེ་ དེ་འབེལ་གྩི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འཕྲལ་རང་ཚོགས་ནྩི་ཨྩིན་པའྩི་ ནམ་དགུན་གྩི་སྩི་ཚོགས་
སབས་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་འཁྲུན་ཆདོ་ལྟར་དུ་ ངོམ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་པ་འདྩི་ འཁྩི་འགན་ནང་ལས་བཏོན་བཏང་ཏེ་ཡོད། 

 



48 

 

༢ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༡ 

༢.༡ དངུལ་ལྷག་འཐབེ་སདོ་ཡདོཔ་དང་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉསེ་ཆད་ཕགོས་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༡ 

རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སེང་སོར་ལུ་ཡོད་པའྩི་ གོང་གསེབ་གསོ་བའྩི་ཞབས་ཏོག་སྨན་བཅོས་ཁང་འདྩི་ གཞྩི་རནེ་གསོ་བའྩི་སྨན་ཁང་སེ་རྩིམ་༢ པ་ལུ་ ཡར་སེར་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༡ 

འཐེབ་སོད་འབད་ནུག གཞན་ཡང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ཡུན་འགངས་ལུས་ཡོད་མྩི་གྩིས་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༣༡ མ་བཀལ་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༡༥ དོན་ཚན་༢ 
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོར། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྩི་ཨེལ་དཱས། རངོ་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་

ངོ་རགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༣༦ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ད་ དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༧-༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་སབས་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་

གྩིས་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་དང་གཅྩིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དེ་ དེ་འབལེ་གྩི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སོད་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 

 

༤.༢ .༣ རོང ་ཁག ་བདག ་སྐྱོང ་ བཀྲྩིས ་སང ་ །   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ བཀྲྩིས་སང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 

 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
       -            -            -       ༡༠༠  

 བསམོས།  
    -         -         -       

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 
༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ  

༡.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག  

རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩི་ ལས་བེད་པ་སོ་སོ་དང་ ཁག་འབགཔ་ དེ་ལས་བཀྲམ་སྤེབ་བ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༩ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༣༣ དོན་ཚན་༢ 
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དབྩིངས་བྩིན་རྡོ ྡོཻ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༠༠༩༠༧༠༠༦ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༦༠༠༢༣༠༧ ཅན་མ། ལྷམ་རྡོ ྡོཻ རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༣༡༧ ཅན་མ། རྡོ ྡོཻ་སངས་རྒྱས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༧༠༡༠༠༣ ཅན་མ། ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚགོས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༩༡༠༢༠༥༢ ཅན་མ། འཇྩིགས་མེད་བསྟན་འཛནི། 
རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༥༠ ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་རྡོ ྡོཻ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༧༣ ཅན་མ། ཀརྨ་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༥༢ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྷཔ་ཚེ་རྩིང་། རྩིས་འཛནི་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༣༧ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་ཧྩིལ་བུམ་སེ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། 

 

༤.༣  རདེ་འགོ་ཚུ། 

 
༤.༣.༡ ཆུ་ཁ་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ 

༡  ལོག ་སྩི ་ན ་རེད ་འོག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ལོག་ཅྩི་ན་གྩིང་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
        0.033 

                  

-     

        

0.033 

             

-     

 བསམོས།  
          0.033      -          0.033    

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣ 

 
༡.༡ དངུལ་འཐབེ་སདོ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣ 

 
རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ གོང་གསེབ་ཞབས་ཏགོ་སྨན་བཅོས་ཁང་ནང་ གོག་མེ་བཙུགས་ནྩི་དང་ འཕྲུལ་འཐག་བཙུག་སྒྲྩིག་འབད་ནྩི་ དེ་ལས་ རདེ་འོག་ཡྩིག་ཚང་གྩི་མཐའ་སོར་ཏེ་རཝ་རྐྱབ་ནྩིའྩི་ལཱ་ཚུ་འབད་

བའྩི་སབས་ལུ་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ མ་བཏོག་མྩི་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་ལ་ལུ་ཅྩིག་བསྟར་སོད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༢༧༦༡ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡོན་ཏན་ནོར་བུ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨྩིན་དརའ་ལ་ལ་གཱ་ལེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་

སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༢༠༩༠༠༠༥༨༡ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་སབས་ ས་ཁོངས་བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔནོ་གྩིས་ ཞལ་འཛོམས་མཇུག་བསྡུ་ཞྩིནམ་ལས་ བདུན་ཕྲག་༢ གྩི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཕུན་ཚགོས་གྩིང་ ཞྩིབ་རོགས་རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྒྱབ་རནེ་ཡྩིག་
ཆ་ཁ་སོང་དང་ གོས་བསྟུན་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ས་ཁངོས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གྩིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 

༤.༣.༢ སྤ་ར་ོརངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ 

 

༡ .  ན ་བ ་རེད ་འོག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ན་བ་རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ད་ེཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 
-     -     -        ༡༠༠     

 བསམོས།  
    -         -         -       

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 
༡ གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ། 

 
༡.༡ གངོ་གསབེ་ཀྩི་ཁལ་ལགོ་སདོ་འབད་ཡདོཔ།  

 

རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩི་ ཧེ་མའྩི་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྩིས་ བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་འབད་བའྩི་གོང་གསེབ་ཀྩི་ཁལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༩ ལོག་སདོ་འབད་ནུག གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་

བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༧༨ དནོ་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན། རདེ་འགོ་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༩༥༠༧༣༡༡ ཅན་མ། དཀར་རྡོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ དཀར་རྡོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༢༡ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ འཁྲུན་ཆདོ་ཨང་ ཆེ་མཐོ་-༢༠༢༠-༡༩༧ སྩི་ཚེས་༡༩/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡྩི། 
 

 

 

 



50 

 

 

 ༤.༣.༣    ཀྲངོ་གསར་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ 

 

༡  གང ་ཐལ ་རེད ་འོག   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གང་ཐལ་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།           ༠.༠༥༠           -        ༠.༠༥༠  ༠     

 བསམོས།  
          ༠.༠༥༠      -              ༠.༠༥༠    

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ 

༡.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ 

རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩི་ ལས་བེད་པ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༢༧༩༥ དནོ་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྷམ་རྡོ།ེ རཔོ། མྩི་

ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༧༠༣༠༠༠༤༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ལྷམ་རྡོ།ེ རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༧༠༣༠༠༠༤༦༥ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་-བྩི་ཀྲྩི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༣/༢༠༡༩/༨༠༤ སྩི་ཚེས་ ༡༩/༠༨/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དན་སྐུལ་འབད་ཡྩི། 

 

༤.༤.   རང་སྐྱངོ་འདུས་ཚགོས།  

 

༤.༤. ༡ འབྲུག ་རྒྱལ ་འཛིན ་གཙུག ་ལག ་སོབ ་སེ །  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༣༩༤ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 
0.885          -    0.885 

         

-    

2 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
14.509         -    14.509     -    

 བསམོས།  
15.394 

                          

-    
15.394   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡. ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་།– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༥ 

 

༡.༡  སངོ་བརྡར་གྩི་གནས་ཚགི་ལས་འགལ་ཡདོ་མྩི་ལུ་ ཉསེ་བ་བསྡུ་ལནེ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

 
རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་གྩིས་ དགངོས་ཞུ་འབད་ཡོད་པའྩི་ལས་བེད་པ་གཅྩིག་ལས་ ཞྩི་གཡོག་བཅའ་ཡྩིག་དང་ སྒྲྩིགས་གཞྩི་༢༠༡༢ ཅན་མའྩི་དགངོས་དནོ་ལས་འགལ་ སོང་བརྡར་གྩི་གནས་ཚགི་

ལུ་མ་གནས་པར་ཡོད་མྩི་ལུ་ ཉེས་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༩༥ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༢༢ དོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཌོག་ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ་རེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་
ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ། ཌོག་ཀྲར་དྩི་བྩི་གུ་རུང་། སོབ་རྩིག་གྩི་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༥༠༠༣ ཅན་མ། ཨོན་འཕྲྩིན་ལས། སོབ་ཕྲུག་གྩི་ སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
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རགས་ཨང་༩༨༠༡༠༦༧ ཅན་མ། ཨོན་དབངས་ཅན། སོ་ནམ་གྩི་ཆསོ་ཚན་འགོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་ རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༨༨ ཅན་མ། ཌོག་ཀྲར་རེ་ཁ་ཆེ་ཏྩི་རྩི། ཡུན་བརན་གངོ་འཕལེ་གྩི་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛནི། 
ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ ཨང་༩༨༠༡༠༩༣ ཅན་མ། བོ་བཟང་དཔལ་འབོར། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༤༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ་རེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་

ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ།) 

 

གནས་སྟངས: དནོ་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་གཅྩིག་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། མ་ར་དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་༣༦༢,༨༥༥.༤༨ གནས་པའྩི་ 

ཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༤ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༠༣/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་གྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་ཞལ་འཛམོས་ཐེངས་༣ པ་ཚོགས་པའྩི་སབས་ མྩི་སྟོབས་
ཚོགས་ཆུང་གྩི་འཐུས་མྩི་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་རེད་རྩིམ་སོད་ཚར་གསུམ་ལས་འརལ་མྩི་ཆགོཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་མ་ར་འདྩི་བསྐྱར་རདེ་འབད་དེ་ཡོད། 

 

༡.༢  རང་སའོྩི་མ་དངུལ་ཐགོ་ལས་སབོ་སངོ་འབད་མྩི་སབོ་ཕྲུག་ཚུ་ ཤསེ་ཡནོ་མཇུག་བསྡུ་ཡདོ་རུང་ སབོ་འཐུས་ཚུ་ བསྡུ་ལནེ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༥ 

 

རང་བཞྩིན་སར་འབྱུང་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ རང་སོའྩི་མ་དངུལ་ཐགོ་ལས་སོབ་སོང་འབད་མྩི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་ སོབ་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༥ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག 

དེ་ཡང་ འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་པ་ཚུ་གྩི་བར་ན་ འབེལ་མཐུན་ཚུལ་མཐུན་མདེ་མྩི་དང་ ལམ་སྟོན་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོག་མེད་མྩི་ལས་བརེན་ འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༢༢ དོན་ཚན་༡.༤ རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ ཌོག་ཀྲར་དྩི་བྩི་གུ་རུང་། སོབ་རྩིག་གྩི་སྒྲྩིག་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༥༠༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ་རེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ ངོ་རགས་ཨང་

༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ།) 
 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

. 

 

༢. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༠༩ 

 

༢.༡ ལས་འབལེ་གྩི་འགན་ལནེ་གཏའ་མ་བསྐྱར་གས་ོམ་འབད་བར་ཡདོཔ།     

 

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ ཚན་རྩིག་དང་འཕྲུལ་རྩིག་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༠༩ གནས་པའྩི་ ཁག་འབག་པའྩི་ལས་འབལེ་གྩི་གཏའ་མ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ དབེ་ཞྩིབ་ཀྩི་དོན་ལས་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་

ལུ་ མྩིག་སྟོན་འབད་ནྩི་མྩིན་འདུག ལས་འབེལ་གཏའ་མ་དེ་ སྩི་ཚེས་༡༤/༡༡/༢༠༡༢ ལས་རང་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ཨེམ་/ཨེས་བ་མ་གོས་སྟོན་པ་གྩི་བསབ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་ ཁག་འབག་པ་

ལུ་ བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ལྷག་ལུས་ཀྩི་གནས་གངོ་ལུ་ ལས་འབེལ་གཏའ་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༠༠ བཏོན་བཅུག་སྟེ་འདུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ གཏའ་མ་མྩིག་སྟོན་འབད་མྩི་དེ་ཡང་ བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོ་པའྩི་

ཚེས་གངས་ལས་ཡོལ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༠༢༥ དོན་ཚན་༡(i) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་ རྡོ་རེ་། བཟོ་རྩིག་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༨ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་ ཆོས་ སྐྱྩིད་རྡོ་རེ། མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༧༠༠༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། གནད་དནོ་འདྩི་ མངནོ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག 

 

༢.༢ དངུལ་ཁང་འགན་ལནེ་གྩི་གཏའ་མ་བསྐྱར་གས་ོམ་འབད་བར་ཡདོཔ། 

 
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ ཚན་རྩིག་དང་འཕྲུལ་རྩིག་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་གྩིས་ཁག་འབག་པ་ལུ་ བསྐྱར་གསོའྩི་ཚེས་གངས་ལས་ཡོལ་ཡོད་པའྩི་ དངུལ་ཁང་ 

འགན་ལེན་གྩི་གཏའ་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལས་བཏོགས་ཡོད་པའྩི་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༧༤༥ ལོག་སདོ་འབད་ནུག དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གཏའ་མ་དེ་ 

སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༤ གྩི་ཤུལ་ལས་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༠༢༥ དོན་ཚན་༡(ii) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རེ་། བཟོ་རྩིག་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་ཆོས་ སྐྱྩིད་རྡོ་རེ། མདོ་ཆནེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༧༠༠༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ། གནད་དནོ་འདྩི་ མངནོ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག 

 

༢.༣ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉསེ་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༠༩  
 
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ ཚན་རྩིག་དང་འཕྲུལ་རྩིག་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ཕར་འགངས་འབད་ཡོད་པའྩི་ དུས་ཚོད་ལས་ཡོལ་སོང་རུང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚར་མྩི་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༠༩ མ་བཀལ་བར་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༠༢༥ དོན་ཚན་༡ (iii) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རེ་། བཟོ་རྩིག་ཆོས་ ཚན་འགོ་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༠༣༠༡༠༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་ཆསོ་ སྐྱྩིད་རྡོ་རེ། མདོ་ཆནེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༧༠༠༩ ཅན་མ།) 
 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དནོ་འདྩི་ མངོན་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག 
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༤.༤.༢     རྒྱལ ་ཡོངས ་ས ་ཆ ་ལྷན ་ཚོགས །  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་།            ༠.༠༨༣          -             ༠.༠༨༣       -     

 བསམོས།  
          ༠.༠༨༣      -              ༠.༠༨༣    

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡. ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༣ 

 

༡.༡. ཕ་ེན་ོཔགེསྩི་ཕྩིར་སདོ་འབད་ཡདོ་མྩི་ནང་ ཁ་ེའབབ་ཀྩི་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༣ 

 

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ ས་གནས་ཀྩི་ལས་བེད་པ་ཚུ་ལུ་ ཕེ་ནོ་པེགསྩི་ ཕྩིར་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ནང་ བསྐྱར་བརེད་འབད་དགོ་པའྩི་ ཁེ་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༣༧༠ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༦༤༩ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་འཕྲྩིན་ལས། མཛོད་གཉེར་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱས། བདག་སྐྱོང་

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༨༠༠༡ ཅན་མ།) 

 

གནས་སྟངསཿ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། 
 

༤.༤.༣   འབྲུག ་གྩི ་བཙག ་འཐུ ་ལྷན ་ཚོགས །  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་གྩི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚགོས་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༥ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།             ༥.༢༣༥          -             ༥.༢༣༥     -     

 བསམོས།  
          ༥.༢༣༥      -             ༥.༢༣༥    

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡.  གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༥ 

 

༡.༡. སྩིར་བཏང་ཡྩིག་རྩིགས་ཚུ་གྩི་འགམེས་འཐུས་ དངུལ་སདོ་ནང་གཡ་ོཟལོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༥ 

 

འབྲུག་གྩི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚགོས་ཀྩིས་ དངུལ་འབེལ་འཛནི་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྩི་དགོངས་དནོ་ལས་འགལ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༥ ཚུན་ སྩིར་བཏང་ཡྩིག་རྩིགས་ཚུ་གྩི་འགེམས་འཐུས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༥ 
གནས་པའྩི་ འབོར་རགས་དང་ དགོས་མཁོའྩི་རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མྩིག་སྟནོ་འབད་ནྩི་མྩིན་འདུག སྩིར་བཏང་ཡྩིག་རྩིགས་ཚུ་གྩི་ཁ་གསལ་དང་ ཡྩིག་ལེན་པའྩི་ཁ་གསལ་ དེ་ལས་ ཡྩིག་རྩིགས་ཚུ་གྩི་གངས་ཁ་ཚུ་
ག་ནྩི་ཡང་མེད་པའྩི་ བཅུད་སྡུད་འཛིན་ཤགོ་ལུ་གཞྩི་བཞག་ཐོག་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་གྩི་ཤུལ་ལས་རང་ ལྷན་ཚགོས་ཀྩི་ཡྩིག་ཆ་བརྫུན་མ་དང་ ལོག་ཟ་ཨྩིནམ་ཤེས་བཞྩིནམ་ལས་ གནད་དོན་དེ་ རྒྱལ་

གཞུང་འབྲུག་གྩི་འགག་སེ་དང་ ཤུལ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༤༧ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡྩིག་གུ་གཏངོ་
ལེན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༨༠༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲྩིས་རྡོ་རེ། བདག་སྐྱངོ་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༣༣༠༢༠༠༩ ཅ་ནམ། ཀརྨ་དོན་གྲུབ་ཚེ་རྩིང་། ལས་

འགུལ་འགོ་འདེན་པ་ གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༩༠༢༠༡༠ ཅན་མ། ཟླ་བ་བསྟན་འཛིན། དྲུང་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༧༠༩༠༣༠ ཅན་མ།) 
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གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྩི་ཚེས་༢༧/༡༢/༢༠༡༨ ལུ་ ཐགོ་མའྩི་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་གནང་བའྩི་སབས་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་ ལྷ་དབང་ཚེ་རྩིང་ལུ་ ལོ་ང་༩ གྩི་བཙོན་ཁྩིམས་

ཕོགསཔ་མ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་༥,༠༩༦,༢༠༩.༠༠ ལོག་བཏཔ་དགོཔ་ཡོདཔ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་འདྩི་ ཉེས་པ་ལས་གོལ་ཏེ་འདུག དའེྩི་སོར་སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་ནང་ 
རོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཐོག་མའྩི་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་གནང་བའྩི་འཁྲུན་ཆོད་དེ་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་འདུག 

 

༤.༤.༤   འབྲུག ་རྐང ་རྩིལ ་ཚོགས ་པ །  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་རྐང་རྩིལ་ཚོགས་པ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༩ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༢༨ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 1.119     0.091         

1.028  

     

8.13  

 བསམོས།  1.119     0.091  1.028   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ 
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༢༨ 

 

༡.༡. སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག  

 

ཀ) འབྲུག་རྐང་རྩིལ་ཚགོས་པ་གྩི་ ཨེཕྩི་ཨའྩི་ཨེཕྩི་ཨེ་རྩིས་ཁ་ནང་ལས་ ལས་བེད་པ་དང་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ སོན་བྩིན་སོད་ཆད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༩ རྩིས་ལྷག་འབད་

འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༢༢༤ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 

ཨོན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆནེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། མ་ར་དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབྲུག་རྐང་རདེ་ཚོགས་པའྩི་རྩིས་ཁ་བཙུགས་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་༨༡,༣༡༨.༩༧ གནས་པའྩི་ ཨང་གངས་༥ པའྩི་ཐད་ 
ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

ཁ) འབྲུག་རྐང་རྩིལ་ཚགོས་པ་གྩི་ ཨེ་ཨེཕྩི་སྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལས་ ལས་བེད་པ་དང་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ སོན་བྩིན་སོད་ 

ཆད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༨ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༢༢༥ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆནེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་

ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཅྩིག་རྩིས་འགྩིག་འབད་ད་ེཡོད། མ་ར་དངུལ་འབོར་འདྩི་ བསྐྱར་རདེ་འབད་ཡོད་རུང་ སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ལྷག་ལུས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་ཡོད།  

ག) འབྲུག་རྐང་རྩིལ་ཚགོས་པ་གྩི་ ལས་བེད་པ་དང་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ སོན་བྩིན་སོད་ཆད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༧ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༣༢༨༢ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཅྩིག་རྩིས་འགྩིག་འབད་ད་ེཡོད། མ་ར་དངུལ་འབོར་འདྩི་ བསྐྱར་རདེ་འབད་ཡོད་རུང་ སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ལྷག་ལུས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་ཡོད།  

༡ .༢  རྩིས ་ལྷག ་ཚུ ་ལུ ་འཕྲོ ་མཐུད ་བསྐྱར ་ཞྩིབ ་མ ་འབད ་བར ་ ཡོདཔ ་  - དངུལ ་ཀྲམ ་ས ་ཡ ་༡ .༠༢༨  

འབྲུག་རྐང་རྩིལ་ཚགོས་པ་གྩིས་ ཨེམ་/ཨེསྩི་ ཕེ་རནསྩི་ཡུ་ནའྩི་ཊེཌ་ ཨེཕྩི་སྩི་ལས་ ཀྩིངསྩི་ཀབ་༢༠༡༤ གྩི་ཤགོ་འཛནི་གྩི་སོད་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༢༠ རྩིས་ལྷག་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་བསྐྱར་ཞྩིབ་

མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༢༨༢ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆནེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཨོན་

དབང་ཕྱུག ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆནེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ ཅན་མ།) 

 

གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༢༨ བསྐྱར་རེད་མ་འབདཝ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་

འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་འཛོམས་སབས་ འབྲུག་རྐང་རྩིལ་ཚགོས་པ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༢༤ བརྩི་སྟེ་ དངུལ་འབོར་ག་ར་ སྩི་ཚེས་༣༡/༠༣/༢༠༢༠ ནང་

འཁོད་བསྐྱར་རདེ་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 
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༤.༤.༥  རྒྱལ ་ཡོངས ་དགའ ་སྐྱྩིད ་དཔལ ་འཛོམས ་ལྷན ་ཚོགས །   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱྩིད་དཔལ་འཛམོས་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༤ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.684        -    0.684      -    

 བསམོས།  0.684         -    0.684   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༤ 

༡.༡  ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མྩིག་སྟནོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༤ 

 

ཞྩི་བའྩི་མྩི་སེ་ལས་ཚགོས་དབང་འཛིན་གྩི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཡུ་ཨེན་དྩི་པྩི་-འབྲུག་གྩིས་ གཉེར་བཅོལ་གྩི་ལཱ་འབད་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱྩིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གོང་གསེབ་ཤེས་ཡོན་གཞྩི་ཚོགས་ཀྩི་

དོན་ལས་ ཟད་འགོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༥ གནས་ཡོད་མྩི་གྩི་ རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ མྩིག་སྟོན་འབད་ནྩི་མྩིན་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༣༡༠ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ 
འཕྲྩིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱྩིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚགོས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༥༠༢༥ ཅན་མ། དཀར་དབང་ཡོབ་ཛན། བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆནེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༢༠༠༡༡༥༦ 

ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ རྩིན་ཆེན་དབང་འདུས། ལས་རྩིམ་འགོ་འདེན་པ་གཙོ་འཛནི། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱྩིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༠༧༠༩༠ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༢༨ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ ཇྩི་ཨེན་ཨེཇ་སྩི་/རྩིས་ཞྩིབ་/༢༠༢༠/༢༡༥༡ སྩི་ཚེས་

༡༤/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ ཨར་ཨྩི་ཨེཕ་གྩི་ཇོ་བདག་གྩིས་ ཨུ་ཨེས་ཨེ་ལུ་སོང་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་ལོག་སྟེ་གནམ་འངོ་ག་ གཏད་གཏན་མྩིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརནེ་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱྩིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚགོས་ཀྩིས་ གནད་དནོ་འདྩི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ཆ་མེད་བཏང་ནྩིའྩི་སོར་ ཞུ་བ་འབད་དེ་འདུག  

 

༤.༤.༧  འབྲུག ་ཀྩིརྩི ་ཀེཊྩི ་ཚོགས ་པ །   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་ཀྩིརྩི་ཀེཊྩི་ཚོགས་པ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༩ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ནང་ལས་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་རྩིས་འགྩིག་

འབད་ཡོད་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.009      

0.009  

0       -    

 བསམོས།  0.009      

0.009  

0   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ། 

 

༡.༡. ཡྩིག་ཆས་མ་ཚང་བར་ཡདོཔ། 

ཐྩིམ་ཕུག་ འབྲུག་ཀྩིརྩི་ཀེཊྩི་ཚགོས་པ་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༩ ལས་ ༢༠༡༣ ཚུན་གྩི་ དངུལ་སོད་འཛིན་ཤགོ་དང་ འབེལ་ཡོད་རྒྱབ་རནེ་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ རྩིས་ཞྩིབ་ཀྩི་དོན་ལས་ མྩིག་སྟོན་འབད་ནྩི་མྩིན་འདུག (རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༨༡ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇྩིགས་མདེ་ཨེན་ནོར་བུ། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇྩིགས་མེད་

ཨེན་ནོར་བུ། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆནེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦ ཅན་མ།) 
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གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་
སབས་ འབྲུག་ཀྩིརྩི་ཀེཊྩི་ཚགོས་པ་ལུ་ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་བཀདོ་ཚགོས་ཀྩི་ཞལ་འཛམོས་ནང་ གོས་སྟོན་གྩི་དོན་ཚན་སེ་བཙུགས་ད་ གནད་དནོ་འདྩི་ ཐབས་ཤེས་གཞན་མེདཔ་ལས་ དེ་
དགོངས་ཡངས་གནང་ཐབས་ཡོད་པའྩི་ཞུ་བ་འབད་དགོཔ་སེ་བཀའ་གནང་ཡྩི། བཀོད་ཚོགས་ཀྩི་གོས་ཆོད་ཚུ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་དང་ཕུལ་དགོ་པའྩི་

བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ མདུན་སྐྱོད་སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད། 

༡.༢. སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་དང་ དའེྩི་ནརོ་འཁྲུལ།  

ཐྩིམ་ཕུག་ འབྲུག་ཀྩིརྩི་ཀེཊྩི་ཚོགས་པ་ནང་ སོན་བྩིན་སོད་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༠ རྩིས་ལྷག་སེ་ཡོད་མྩི་དེ་ འོག་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོད། 

 སྩི་ལོ་༢༠༡༢ སྩི་ཟླ་༡ པ་ལས་ ལས་བེད་པ་དང་ མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལུ་བྩིན་ཡོད་པའྩི་ སོན་བྩིན་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༩ གྩི་ཁ་གསལ་དང་ རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མྩིན་འདུག 

 རྩིས་ལོ་༣༡/༡༢/༢༠༡༣ གྩི་རྩིས་མཇུག་ལུ་ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་བསམོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩ ལུ་ལྷོད་དེ་འདུག  

 སོབ་སོང་ངལ་གསོ་ལུ་འགོ་མྩི་ལས་བེད་པ་གཅྩིག་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣ ལུ་ ལྷོད་དེ་འདུག  

(རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༨༡ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇྩིགས་མདེ་ཨེན་ནོར་བུ། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆནེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 

འཇྩིགས་མེད་ཨེན་ནོར་བུ། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆནེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦ ཅན་མ།) 

 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། མ་ར་དངུལ་འབོར་འདྩི་ བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ལུ་བརྩི་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་༢༣,༢༢༥.༠༠ འཐནོ་ཡོད་
མྩི་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 

 

༤.༥ ལས་འཛནི་ཚུ།  

༤.༥. ༡  འབྲུག ་བཟའ ་སོད ་ལས ་འཛིན ་ཚད །  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༨༣ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 

ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༡༥ རྩིས་འགྩིག་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་༨.༠༦༨ ཡོད་མྩི་འདྩི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 6.465   6.465      -    

2 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 0.323   0.323      -    

3 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།                  -               -      

4 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 4.595       

3.315  

1.280    

72.14  

 བསམོས།  11.383       

3.315  

8.068  29.12  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེའྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 

༡ གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༤༦༥ 

 
༡.༡ མཛདོ་ཆས་དང་དངུལ་རྐྱང་ནང་ ཆད་ལུས་འཐནོ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༢༠ 

 

བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་འབྲུག་ཟ་སོད་ལས་འཛིན་གྩི་ནང་ ནང་འཁདོ་རྩིས་ཞྩིབ་པ་གྩིས་ དངུལ་རྐྱང་དང་ མཛདོ་ཆས་ དེ་ལས་ ཐག་མ་ཆོད་པའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༢༡ གྩི་ཆད་
ལུས་འཐནོ་ཡོད་པའྩི་ གསལ་སྟནོ་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞྩིབ་པའྩི་གྲུབ་བེད་དེ་ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སབས་ ཆད་ལུས་དེ་གཙོ་བོ་རང་ ཉྩིན་ལྟར་གྩི་བཙོང་དངུལ་དེ་ཚུ་ 
བཙུགས་བཞག་དུས་ཐགོ་ལུ་མ་འབད་མྩི་དང་ ཟ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ལས་ ལོག་སོད་འབད་དེ་འདུག  

ལས་འཛནི་གྩི་འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ལུང་ཕགོས་འཛནི་སྐྱོང་པ་བགེསཔ་ལུ་ ཉེས་བཙུགས་སྐྱལེ་ཏེ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ དང་ཁྩིམས་ལྷན་སེ་ནང་ བཏང་ནུག ཁྩིམས་ཀྩི་འཁྲུན་ཆདོ་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ འབེལ་ཡོད་མྩི་ངམོ་

འདྩི་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༨/༧/༢༠༡༤ གྩི་ ནང་འཁོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༢༡ བསྐྱར་བརེད་འབད་དགོཔ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༨༡ བསྐྱར་བརེད་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༣༡༠༥ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་བསྟན་ཚེ་རྩིང་། ལུང་ཕོགས་འཛནི་སྐྱོང་པ་ལས་ཚབ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༡༦༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་བསྟན་ཚེ་རྩིང་། ལུང་

ཕོགས་འཛནི་སྐྱོང་པ་ལས་ཚབ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༡༦༡༤ ཅན་མ།) 
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གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་སྩི་བྩི་ཨེལ/ཨེསྩི་ཇེ/༠༨/༢༠༡༩/༣༧༧ སྩི་ཚེས་༡༦/༠༨/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ 

ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་སྩི་བྩི་ཨེལ/ཨེསྩི་ཇེ/༠༨/༢༠༡༨/༦༡ སྩི་ཚེས་༠༥/༠༢/༢༠༡༨ ཅན་མ་ དེ་ལས་ ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་སྩི་བྩི་ཨེལ/ཨེསྩི་ཇེ/༠༨/༢༠༡༧/༧༩༧ སྩི་ཚེས་༠༨/༡༢/༢༠༡༧ ཅན་

མའྩི་ཐགོ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༤༡ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠ བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ཡོད། འཛནི་སྐྱོང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕུན་ཚགོས་གྩིང་དྲུང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་

ལས་བརྒྱུད་དེ་ དངུལ་འབོར་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༢༡ བསྐྱར་རེད་འབད་ནྩི་ལུ་བརནོ་ཤུགས་སམོ་སྐྱེད་དེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅྩི། 

 

༡.༢ ཚུལ་མྩིན་གཡ་ོསདོ་ལས་བརནེ་ ངང་ལམ་གྩི་མཛདོ་ཁང་ནང་ ཆད་འཐནོ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༣༤ 

 

འབྲུག་བཟའ་སདོ་ལས་འཛནི་གྩི་ ངང་ལམ་གྩི་མཛོད་ཁང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༩༥ གནས་པའྩི་ དངུལ་རྐྱང་དང་ ཆུམ་སྣ་ཚོགས་ཀྩི་མཛདོ་ཆས་ཚུ་ ཆད་ལུས་དང་གཡོ་སོད་འབྱུང་ནུག འཛིན་སྐྱངོ་གྩིས་ 

སྩི་ཚེས་༡༥/༠༥/༢༠༡༥ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༤༨ བསྐྱར་བརེད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༤༦ འདུག གནད་དོན་དེ་ མཛོད་ཁང་གྩི་མཛོད་གཉེར་པ་ ཚེ་འདས་སོང་ཡོད་མྩི་ལུ་འཁྩི་

ཡོདཔ་ལས་ ཁྩིམས་འདུན་གྩི་བསབ་བཀོད་དང་འཁྩིལ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༡༠༥ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་འདས་ཚེ་རྩིང་རྒྱལ་ཚན། མཛོད་

གཉེར་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༥༠༠༠༧༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱངོ་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ།) 

 

གནས་སྟངསཿ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། རདོ་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༤༦ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༢ 

བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༤༥ ལུས་ཏེ་འདུག གནད་དནོ་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀད་སམོ་ལྷན་ཚགོས་དང་ རདོ་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་དང་
གཅྩིག་ཁར་འདུག 

 

༢.  ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༣   

 

༢.༡ ཁང་ག་འཕྩིས་ཏ་ེསདོ་མྩི་ལུ་ ཉསེ་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥ 

 
ཕུན་ཚོགས་གྩིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛནི་གྩིས་ ག་ཁར་སོད་མྩི་ཚུ་ལས་ ཁང་ག་འཕྩིས་ཏེ་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་ཉེས་ཆད་ བརྒྱ་དཔྱ་༢ ག་ལེན་གན་རྒྱ་གྩི་ཁ་ཚགི་དང་གནས་ཚགི་དང་འཁྩིལ་ མ་བཀལ་བར་

བཞག་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པད་མོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༡༦༠༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༧༦༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 

པདྨ་དབང་ཕྱུག། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༩༡༤༥ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༣༠༠༤༡༥༦ ཅན་མ།) 
 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་ཀྩི་གོས་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་ཞྩིབ་

དབང་འཛིན་གྩིས་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལནེ་དང་ལེན་གསལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ཞྩིན་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 

 

༢.༣  རྒྱ་གཞུང་ལས་ཆུམ་ནང་འདནེ་འབད་ཡདོ་མྩི་ད་ེ སྟནོ་སྒྲགས་ལནེ་ཐངེས་གཉྩིས་འབད་ཡདོ་མྩི་ལུ་ ཉསེ་ཆད་བཀལ་ཡདོ་མྩི་དའེྩི་ རྒྱ་དཔྱ་༥༠ ལུང་ཕགོས་འངོ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ 

ཚུལ་མྩིན་གྩི་ས་ོལས་དགངོས་ཡངས་གཏང་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༨ 

 

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛནི་གྩིས་ རྒྱ་གར་ཧ་ཤྩི་མ་ར་ལུ་ཡོད་པའྩི་ ཨེམ་/ཨེས་བ་ལ་ཇྩི་ཚོང་ལས་ཁང་ནང་ལས་ མཱན་སུ་རྩི་ཆུམ་ནང་འདེན་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཚོང་ཟགོ་ཐོ་ཡྩིག་དེ་ ལུང་ཕགོས་

འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ལུ་ སྩི་ཚེས་ ༠༢/༠༣/༢༠༡༣ ལུ་སྟོན་སྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ད་རུང་ སྩི་ཚེས་༠༥/༠༣/༢༠༡༣ ལུ་ ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡྩིག་དེ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁ་རང་ དངོས་རྣམ་གྩི་མྩིང་ ཆུམ་ 

‘༥༥༡’ ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ སྟོན་སྒྲགས་འབད་ནུག  

 
ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡྩིག་གཅྩིག་ལུ་ སྟོན་སྒྲགས་ཚར་གཉྩིས་འབད་མྩི་དེ་ ལུང་ཕགོས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ བདའ་ཟུན་ནུག། གནད་དནོ་དེ་ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སདོ་ལས་འཛིན་གྩིས་མཐོ་གཏུག་འབད་ཡོད་

རུང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ མཐོ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ཁས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༨ གནས་པའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་དཔྱ་༥༠ བཀལ་ནྩི་སེ་ གོས་ཐག་ཆདོ་
ནུག ཨྩིན་རུང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྩིས་ མཐོ་གཏུག་གསུམ་པམ་འབད་ཡོད་མྩི་དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ འབྲུག་གྩི་བཙོང་ཁལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ཁལ་གྩི་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༠༠ ཅན་མའྩི་དགངོས་

དོན་ལས་འགལ་ ཉེས་ཆད་དེ་ དགོངས་ཡངས་གཏང་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༩ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ།) 
 

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད། དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྩི་གོས་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་
ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་དང་ལནེ་གསལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ཞྩིན་ཡོད། འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྩིས་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་དང་
གཅྩིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ཐགོ་ལས་ དེ་འབེལ་གྩི་ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 
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༣. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ། 

 

༣.༡ ཨམེ་/ཨསེྩི་བ་ལ་ཇྩི་ཚངོ་ལས་ཁང་ལས་ཆུམ་མཁ་ོསྒྲུབ་འབད་མྩི་ནང་ རྩིན་བཀདོ་གཡ་ོསྒྱུའྩི་ཐགོ་འབད་ཡདོ་པའྩི་ བརྡ་མཚནོ་འབྱུང་ཡདོཔ།  

 

ཨེམ་/ཨེསྩི་བ་ལ་ཇྩི་ཚོང་ལས་ཀྩིས་ འབྲུག་བཟའ་སདོ་ལས་འཛནི་གྩི་ཕུན་ཚོགས་གྩིང་མཛདོ་ཁང་གྩི་དོན་ལས་ ཆུམ་གྩི་དངོས་རྣམ་ “༥༥༡” མཁོ་སདོ་འབད་ནྩི་གྩི་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་དེ་ སྩི་ཚེས་

༠༥/༠༣/༢༠༡༣ ལུ་ ཐོབ་ནུག དེ་གྩི་ཉྩིན་གངས་གཉྩིས་ཀྩི་ཧེ་མ་ ཁས་ལེན་གནས་གངོ་ལེན་ནྩི་དང་ ཁ་ཕེ་བའྩི་ཉྩིནམ་ སྩི་ཚེས་༠༢/༠༣/༢༠༡༣ ལུ་ ལས་འཛནི་གྩིས་ ཨེམ་/ཨེསྩི་བ་ལ་ཇྩི་ཚོང་ལས་ཁང་ལས་ མཱན་

སུ་རྩི་ཆུམ་ ལེན་ཡོདཔ་དང་ ཉྩིནམ་དེ་ལུ་རང་ ཨེམ་/ཨེསྩི་བ་ལ་ཇྩི་གྩི་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་ད ེཆ་མེད་བཏང་ནུག ཨྩིན་རུང་ འཛིན་སྐྱངོ་གྩིས་ ལེན་ཡོད་པའྩི་ མཱན་སུ་རྩི་ཆུམ་དེ་ དངོས་རྣམ་ ༥༥༡ ལུ་ བསྒྱུར་
བཅོས་འབད་དེ་ བཞག་ནུག དེ་འབདཝ་ད་ ཧེ་མ་མཁོ་སདོ་འབད་ཡོད་པའྩི་མཱན་སུ་རྩི་ཆུམ་དང་ ཆུམ་༥༥༡ གྩི་རྩིན་གངོ་བཀོད་ཡོད་མྩི་དེ་ གཅྩིག་མཚུངས་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ རྩིན་བཀོད་ནང་གཡོ་སྒྱུའྩི་བརྡ་

མཚོན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༩.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱངོ་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་ རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛནི་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ།)  

 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད། དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྩི་གོས་ཆོད་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་

ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་དང་ལནེ་གསལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ཞྩིན་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ཡོངས་རོགས་སེ་བསྡུ་སྒྲྩིག་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ འོས་མཐུན་གྩི་དནོ་ལུ་ མ་སོད་པར་ཡོད། 

  

༤. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨ 

 

༤.༡.༡ ལུང་ཕགོས་འངོ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ ནང་འདནེ་སྟནོ་སྒྲགས་དང་ འབྲུག་བཟའ་སདོ་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩི་ ཆུམ་གྩི་ཐ་ོདབེ་ནང་ ནང་འདནེ་འབད་ཡདོ་པའྩི་ཆུམ་གྩི་གངས་ཚད་ གཅྩིག་མཚུངས་
མདེཔ། 

 

ལུང་ཕོགས་འངོ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ནང་འདནེ་སྟོན་སྒྲག་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛནི་གྩི་མཛོད་ཁང་ནང་ ཆུམ་མེ་ཊྩིག་ཊོན་༤༩༢.༣༤༥ འཐེབ་
འདུག ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ ནང་འདནེ་སྟོན་སྒྲག་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་དང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྩི་ མཛདོ་དེབ་ནང་འཁདོ་ཡོད་པའྩི་ཆུམ་གྩི་གངས་ཚད་ལུ་ 
བདེན་དཔྱད་འབད་བལྟཝ་ད་ ནང་འདེན་འབད་ཡོད་པའྩི་ཆུམ་ཚུ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛནི་གྩི་ཐོ་དབེ་ནང་ འཁོད་དེ་མྩིན་འདུག དེ་ལས་བརེན་ ནང་འདེན་ངོ་མ་རང་འབད་ཡོད་མདེ་དང་ རྩིས་ཆད་དེ་ 

ངེས་གཏན་མྩིན་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༧ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱངོ་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛནི་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ།) 
 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད། ནང་མགནོ་འབད་བའྩི་གསལ་བསྒྲགས་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་དང་སྦྲགས་ སྙོམས་སྒྲྩིག་རྩིས་བརོད་ཚུ་ འོས་མཐུན་གྩི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་

འཛིན་ལུ་ རྩིས་མ་སོད་པར་ཡོད། 
 
༤.༢.༢ ལས་ས་ེནང་བརྡ་དནོ་གྩི་ཚད་འཛནི་དང་ལག་ལནེ་ཚུ་ ལངམ་ས་ེམདེ་མྩི་ལས་བརནེ་ཆད་ཐནོ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༠ 

 

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ སྦྲང་ཆུ་མངར་ཆབ་ལུ་ གུ་རམ་ཀེ་ཇྩི་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༣༥.༥༨ འབད་ ཀེ་ཇྩི་༣༦,༠༠༠ བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༡ གནས་པའྩི་གུ་རམ་ རྩིན་

ངོ་ཤུལ་ལས་སདོ་ནྩི་འབད་བཙོང་ནུག ཨྩིན་རུང་ རྩིན་ངོ་ཤུལ་ལས་སདོ་ནྩི་ཨྩིན་པའྩི་བཙོང་ཐོ་དེ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྩི་ འབྲུག་ཕུཊྩི་མཛདོ་ཐོ་རྩིམ་ལུགས་ནང་ལས་ སྩི་ཚེས་༠༣/༠༣/༢༠༡༣ ལུ་ 
བཏོན་གཏང་ནུག དེ་ཡང་གཙོ་བོ་རང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་ལག་ལནེ་ནང་ ཉེན་སྲུང་ཚུ་ལངམ་འབད་མེདཔ་དང་ རྩིམ་ལུགས་ཚུ་ལགེས་ཤམོ་སེ་ལྟ་རོག་མ་འབདཝ་ལས་ རྩིམ་ལུགས་ཀྩི་གནས་སྡུད་ཚུ་ནང་ གཡོ་

བཅོས་འབད་ནྩི་གྩི་ས་སོ་བཞག་ཡོད་མྩི་ལས་བརེན་འབྱུང་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཇྩིཏ་བྷ་དུར་
བྩིསྩི་ཝ། བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རྩིག་འཛནི་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༢༨ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱརེ་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༠༡༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཇྩིཏ་བྷ་དུར་བྩིསྩི་ཝ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་

འཛིན་སྐྱངོ་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༢༨ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༠༡༠༡ ཅན་མ།) 
 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ད་ གནད་དནོ་འདྩི་ རདོ་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་བསང་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༤.༣ ཆུམ་རྩིགས་ཚུ་ ཆད་ལུས་ཐནོ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༡༥ 

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛནི་ནང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༡༥ གནས་པའྩི་ཆུམ་རྩིགས་ཚུ་ ཆད་ལུས་འཐནོ་ཏེ་འདུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་

ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༡༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱངོ་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ 

ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕགོས་འཛནི་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ།) 
 

གནས་སྟངསཿ ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇྩི་-པྩི་གྩིང་/ཨེཕ་སྩི་བྩི་ཨེལ་-སྩི་༣༤/༢༠༡༩/༨༩༦ སྩི་ཚེས་༢༠.༡༡.༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་སྙན་ཞུའྩི་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༠༥ ཅན་མའྩི་
ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་གྲུབ་འབས་ཨང་༡ པ་སེ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སྙན་ཞུ་ནང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། གནད་དནོ་འདྩི་ རྩིས་སྙན་ཞུའྩི་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༠༥ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།  
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༤.༥.༢ .  གདུང ་བསམ ་རྩི ་ས ་ལས ་འཛིན ་ཚད །   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 22.603       -    22.603      -    

 བསམོས།  22.603         -    22.603   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 
༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣ 

 
༡.༡. ལས་ས་ེགྩི་མ་དངུལ་ཚུ་ ལགོ་ཟ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣ 

 

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ནང་ ལས་སེ་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣ གཙོ་བོ་རང་ དངུལ་རྩིས་འགོ་འཛིན་དང་ ཚེ་འདས་སོང་ཡོད་པའྩི་ ཞྩིབ་རོགས་རྩིས་འཛནི་འགོ་
དཔོན་གྩིས་ རང་སོའྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ དངུལ་འཛནི་ཚུ་བཏོགས་ཐོག་ལས་ གཡོ་སྒྱུའྩི་ལག་ལནེ་སྣ་མང་གྩི་སོ་ལས་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་མྩི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འགོ་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།   

དནོ་ཚན་ཨང་ སདོ་ཡདོ་པའྩི་གཡ་ོསྒྱུའྩི་ཐབས་ལམ།  
མ་དངུལ་ལགོ་ཟ་འབད་ཡདོཔ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
གནད་དནོ་ ༡ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ལོག་སོད་ཡོད་པའྩི་དངུལ་ ལོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ།  ༠.༨༢༩ 

གནད་དནོ་ ༢, ༢༢, ༢༧ འད་བཤུས་རྐྱབ་ཡོད་པའྩི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སེྟ་ དངུལ་སོད་རྫུས་མ་འབད་ཡོདཔ། ༢.༤༨༢ 

གནད་དནོ་ ༣, ༡༣, ༡༥, ༡༧, ༣༠ འཛིན་ཤགོ་རྫུས་མ་ཚུ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སེྟ་ དངུལ་སོད་རྫུས་མ་འབད་ཡོདཔ།  ༥.༤༣༦ 

གནད་དནོ་ ༤, ༤༨ གནང་བ་མེདཔ/ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའྩི་ རྩིས་ཤོག་ཕྩིར་སོད་འབད་ཡོདཔ།  ༠.༣༣༡ 

གནད་དནོ་ ༥, ༩, ༢༦, ༣༡, ༤༡ འབྲུག་གྩི་བཙངོ་ཁལ་ཐོག་ དངུལ་སོད་རྫུས་མ་འབད་ ཡོདཔ།  ༡.༢༨༥ 

གནད་དནོ་ ༦, ༡༠, ༡༡, ༡༤, ༡༨, ༢༡, ༢༤, ༢༥, ༣༣,  

༣༥, ༣༨, ༣༩, ༤༢, ༤༤, ༤༥, ༤༦, ༤༩ 

ཚོང་མགནོ་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་ཀྩིས་དོན་ལས་ རང་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་གནང་བ་མེད་པའྩི་ དངུལ་འཛིན་
ཚུ་ ཕྩིར་བཏོན་ འབད་ཡོདཔ།  ༤.༨༤༨ 

གནད་དནོ་ ༧ 
འཛིན་ཤགོ་ང་ོམའྩི་ཐོག་ ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་སོད་ ཚང་འགྩིག་འབད་ཡོད་རུང་ འཛིན་ཤོག་དེའྩི་འད་
ཤོག་ཐོག་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  ༠.༠༣༤ 

གནད་དནོ་ ༨, ༣༦, ༣༧, ༤༣ དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ་འབད་ཡོདཔ།  ༠.༨༧༥ 

གནད་དནོ་ ༡༢, ༡༦, ༡༩, ༢༨, ༢༩, ༣༢, ༣༤, ༤༠, 

༤༧, ༥༡ 
རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མེད་པར་ དངུལ་འཛནི་ཐོག་ དངུལ་བཏོན་འབད་ཡོདཔ།  ༤.༨༠༨ 

གནད་དནོ་ ༢༠ གནང་བ་འགོལ་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལས་ གངས་ཁ་འཐེབ་བཀལ་ཡོདཔ།  ༠.༢༥༠ 
གནད་དནོ་ ༢༣ ལོག་ཟ་འབད་ཡོད་པའྩི་མ་དངུལ་ ཤུལ་ལས་ རྩིས་ཞྩིབ་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ ལོག་སོད་ཡོདཔ།  ༠.༨༧༣ 
གནད་དནོ་ ༥༠ མཁོ་སོད་མ་འབད་བའྩི་རྡ་ོསོལ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  ༠.༥༥༢ 

ལགོ་ཟ་འབད་ཡདོ་པའྩི་མ་དངུལ་བསམོས་ ༢༢.༦༠༣ 

 
ལོག་ཟ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་རྩིས་སེ་ཚན་གྩི་ལས་བེད་པ་ཕན་ཚུན་གྩི་བར་ན་གོས་ངན་བརམས་མྩི་དང་ སེ་ཚན་ཚུ་གྩི་ལས་བེད་པ་ཚུ་གྩི་བར་ན་ གོས་ངན་བརམས་མྩི་ དེ་ལས་ ཚོང་མགོན་པའྩི་ལས་བེད་པ་ཚུ་ལུ་ 
བཀག་འཛིན་མདེ་པར་ འཛིན་ཤོག་གྩི་འད་ཚུ་ དཀྲོགས་ཚུགས་ནྩི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ དབང་ཚད་སདོ་ཡོད་པའྩི་འགོ་དཔནོ་དང་ གནང་བ་འགོལ་མྩི་ དེ་ལས་ དངུལ་འཛནི་གུ་མཉམ་འབལེ་མཚན་རགས་བཀོད་
མྩི་ཚུ་ འབད་རནོ་དང་ དམ་ཚགི་མདེ་མྩི་ལས་བརནེ་འབྱུང་ནུག བཀོད་ཁྱབ་ གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན་བརྩིས་ཏེ་ ལས་སེའྩི་ཆེ་རྩིམ་ཅན་གྩི་འཛིན་སྐྱངོ་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རོག་ཚུ་ སྒྲྩིང་སྒྲྩིང་མ་

འབད་བའྩི་བརྡ་མཚནོ་ཡང་བཏོནམ་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༢༡ དོན་ཚན་: གནད་དནོ་ ༡-༥༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་འདས་སངྱས་ཚེ་རྩིང་། ཞྩིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། (ཞྩི་

གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༢༧, ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨ ཅན་མ) འཇྩིགས་མདེ་ཚེ་དབང་། དངུལ་རྩིས་འགོ་འཛནི། (ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༣༩ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡ ཅན་

མ།) ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ཚེ་རྩིང་བསྟན་འཛནི། ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱངོ་སེ་ཚན། (ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༤༣ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨ ཅན་མ།) རྡོ་རེ་

ནོར་བུ། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔནོ། (ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༡༧ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༢༣༤༠ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཉེས་འཛུགས་པ་གྩིས་ གནད་དོན་འདྩི་ མངནོ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་མཐོ་གཏུག་ཞུ་ཡོདཔ་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་བསྒུག་སྟེ་ཡོད། 
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༤.༥.༣ .  རང ་བཞྩིན ་ཐོན ་སྐྱེད ་གོང ་འཕེལ ་ལས ་འཛིན ་ཚད །  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རང་བཞྩིན་ཐོན་སྐྱདེ་གོང་འཕལེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༧ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.237 - 0.237 - 

2 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.420 - 0.420 - 

 བསམོས།  0.657 - 0.657  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧ 

 
༡.༡ ལ་ཱཚུ་བཀག་ཆ་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ཁག་འབག་དགངོས་གལོ་མ་གཏངམ། 

 

རང་བཞྩིན་ཐནོ་སྐྱེད་གངོ་འཕལེ་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ལུ་ ཡྩིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་པའྩི་ཁང་ཚན་གཉྩིས་སེལ་འབད་མྩི་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་རྐྱབ་ནྩི་འདྩི་ རྩིན་བཀོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༠༠ སོད་ཐོག་

ལས་ ཨེམ་/ཨེསྩི་ འབྲུག་ཤར་ཕགོས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ཡོད་མྩི་དེ་ རྒྱ་ཆེ་དགས་འབད་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་གྩི་མདུན་སྐྱོད་མདེཔ་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ས་ཁོངས་འདྩི་བདག་མདེ་སེ་

བཀོ་བཞག་སྟེ་འབད་རུང་ ཁག་འབག་དེ་དགོངས་གོལ་མ་གཏང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་ལན་ལན། ལུང་ཕོགས་འཛནི་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་

ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ངག་དབང་ལན་ལན། ལུང་ཕོགས་འཛནི་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ།) 
 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདྩི་ མངནོ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཀྩི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 
༡.༢ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉསེ་ཆད་མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ 

 
རང་བཞྩིན་ཐནོ་སྐྱེད་གངོ་འཕལེ་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ གོ་ལཱན་ཏྩི་ལུ་ ཡྩིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་པའྩི་ཁང་ཚན་གཉྩིས་སེལ་འབད་མྩི་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་རྐྱབ་ནྩི་ནང་ ཉྩིན་གངས་༣༠༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ཕྩིར་

འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ལས་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ མ་བཏོག་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨ དོན་ཚན་༡.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་ལན་ལན། ལུང་ཕོགས་

འཛིན་སྐྱངོ་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ངག་དབང་ལན་ལན། ལུང་ཕོགས་འཛནི་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ།)  

 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདྩི་ མངནོ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཀྩི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 
༡.༣ བསྟར་སདོ་མ་འབད་བའྩི་ལ་ཱགུ་ ལ་ཱགཡགོ་སདོ་མྩི་གྩི་ཁ་སངོ་གྩི་རྩིན་གངོ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་བཀལཝ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༧ 

 
རང་བཞྩིན་ཐནོ་སྐྱེད་གངོ་འཕལེ་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ གོ་ལཱན་ཏྩི་ལུ་ ཡྩིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་པའྩི་ཁང་ཚན་གཉྩིས་སལེ་འབད་མྩི་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཁག་འབག་དགངོས་

གོལ་བཏང་བའྩི་སབས་ལུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་གྩི་ཐད་ ལཱ་གཡོག་སོད་མྩི་གྩི་ཁ་སོང་གྩི་རྩིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ གྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༧ མ་བཀལ་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༠༥༨ དོན་ཚན་

༡.༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་ལན་ལན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ངག་དབང་ལན་ལན། ལུང་ཕོགས་འཛནི་སྐྱོང་པ། ངོ་

སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ།)  
 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདྩི་ མངནོ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཀྩི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༡.༤ དངུལ་ཁང་འགན་ལནེ་བསྐྱར་གས་ོམ་འབད་བར་ཡདོཔ། 

 
རང་བཞྩིན་ཐནོ་སྐྱེད་གངོ་འཕལེ་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ གོ་ལནཱ་ཏྩི་ལུ་ ཡྩིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་པའྩི་ཁང་ཚན་གཉྩིས་སེལ་འབད་མྩི་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལས་ 

བསྐྱར་གསོ་འབད་བའྩི་དངུལ་ཁང་འགན་ལནེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༠ མ་ལནེ་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༠༥༨ དོན་ཚན་༡.༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་འཕྲྩིན་ལས། ཞྩིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་

འཛིན་སྐྱངོ་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༠༥༣༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཨེམ་དྩི་ཏ་མང་། ལུང་ཕོགས་འཛནི་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༡༠༠༠༠༠༢ ཅན་མ།)  
 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདྩི་ མངནོ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཀྩི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 
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༢. ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༠ 

 

༢.༡ ལ་ཱཚུ་ངསེ་བདནེ་ཐགོ་བསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་དངུལ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༠ 

 
བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་ རང་བཞྩིན་ཐོན་སྐྱདེ་གོང་འཕལེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ གོ་ལནཱ་ཏྩི་ལུ་ ཡྩིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་པའྩི་ཁང་ཚན་གཉྩིས་སེལ་འབད་མྩི་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་

སབས་ལུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའྩི་ལཱ་གྩི་ཐད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་འཕྲྩིན་ལས། ཞྩིབ་རོགས་

དངུལ་རྩིས་འཛནི་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༠༥༣༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེམ་དྩི་ཏ་མང་། ལུང་ཕགོས་འཛནི་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༡༠༠༠༠༠༢ ཅན་མ།)  
 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདྩི་ མངནོ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཀྩི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 
 

༤.༦  དངུལ་འབལེ་གཙུག་ས།ེ  

 

༤.༦. ༡  འབྲུག ་རྒྱལ ་ཉེན ་སྲུང ་ལས ་འཛིན ་ཚད །   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༢༦༣ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ།     -     -         -     -     

2 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 19.263      -     19.263      -     

3 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།   - 
       -     

  -        

-     

 བསམོས།  19.263     -  19.263     -  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ལགོ་ཟ། 

 

༡.༡ འབྲུག་རྒྱལ་ཡངོས་དངུལ་ཁང་དང་གཅྩིག་ཁར་རྒྱུན་སྐྱངོ་འབད་ད་ེཡདོ་མྩི་ སྩི་ཨའ་ེདྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ ཡན་ལག་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་དངུལ་རྐྱང་ བསྡུ་ལནེ་འབད་མྩི་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནྩི་ནང་ཡུན་རྩིངམ་ོ
འབད་ཕྩིར་འགངས་འབད་ཡདོཔ་དང་ དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ལགོ་སདོ་འབད་ཡདོཔ། 

སྤ་རོ་ལུ་ཡོད་པའྩི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉནེ་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་ ཡན་ལག་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཉྩིན་བསྟར་གྩི་བསྡུ་བངས་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ཙུགས་ནྩི་ནང་ ངལ་གསོ་ཚུ་མ་བརྩིས་
བར་ ཉྩིན་གངས་༡ ལས་༤༤ དེ་ཅྩིག་གྩི་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོད་པའྩི་ གནད་དནོ་༨༦ ཐོན་ཏེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གྩིས་ ཡན་ལག་ཡྩིག་ཚང་ནང་ དངུལ་རྐྱང་འཛནི་སྐྱོང་སྒྲྩིང་སྒྲྩིང་མེད་པའྩི་
བརྡ་མཚནོ་སྟོན་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཡན་ལག་ཡྩིག་ཚང་གྩི་དངུལ་གཉེར་པ་གྩིས་ ཚོང་ལས་ཀྩི་དངུལ་རྐྱང་འབརོ་ཆེ་དགས་སེ་ ཁ་བསྒྱུར་འབད་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛནི་བྱུང་ཡྩི། གནད་དནོ་འདྩི་ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་

ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༢༠༩ དོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་དབང་འདུགས། དངུལ་གཉེར་པ། འགོ་འཛིན། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་ལས་ཁུངས། ཡན་ལག་ཡྩིག་ཚང་། 

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༢༠༠༢༥༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་དབང་འདུས། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྤ་རོ། ང་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༢༩༣༧ ཅན་མ།)  

 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། 

 

༢. ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༢༦༣ 

 

ཐྩིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ ཨེམ་/ཨེསྩི་ནུབ་རྩི་བདོག་གཏད་སེར་སེ་ཚད་འཛནི་དང་གཅྩིག་ཁར་ མཐུན་འབལེ་སྐྱབས་མཛད་མདངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠ མ་ར་འབད་བཙུགས་
ཡོདཔ་ད་ ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྩིས་ཞལ་བཀདོ་དང་འཁྩིལ་ ཧེ་མའྩི་ཁག་འབག་འདྩི་ཆ་མེད་མ་གཏང་སྟེ་ མ་ར་བཙུགས་བཞག་གྩི་ཁ་ཚིག་བསྐྱར་བཟོ་མ་འབད་བར་ སྩི་ལོ་༢༠༡༣ སྩི་
ཟླ་༦ པའྩི་སྩི་ཚེས་༡༡ ལུ་ བདོག་གཏད་ཕགོ་ལམ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛམོས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ལུ་ གོས་བསྟུན་འབད་དེ་ མ་ར་གཞན་གྩི་གངས་སུ་བཙུགས་ནུག གལ་སྩིད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉནེ་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་

ཀྩིས་ ཨེམ་/ཨེསྩི་ནུབ་རྩི་བདོག་གཏད་སེར་སེ་ཚད་འཛནི་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་སྟེ་ དངུལ་འབོར་དེ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་དང་ སོན་བྩིན་(དངུལ་སྐྱེད་ཐོ་དགས་ཡོད་མྩི་ཤོག་བང་སྐྱྩིན་འགྲུལ་)ནང་

བཙུགས་དཔ་འདཝ་གཅྩིག་འབད་བ་ཅྩིན་ དེ་གྩི་དངུལ་སྐྱདེ་ཀྩི་འངོ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༨༡༤ ཐོབ་ནྩི་ཨྩིན་པས། གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༣༣༥༠ དོན་ཚན་༣.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ། སྐྱྩིན་འགྲུལ་དང་མ་ར་བཙུགས་བཞག། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ དང་ ཀརྨ་བསོད་ནམས། 
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ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ། ཚེ་སོག་ཉེན་བཅལོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ ། 
སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱངོ་པ། སྩིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ། ༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨ ། པདྨ་ཕྲྩིན་ལས། ཚོང་ལས་དྲུང་ཆནེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠ ། ཨོན་ཚེ་དབང་། ཡོངས་ཁྱབ་
འཛིན་སྐྱངོ་པ། དངུལ་འབལེ་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༡༧༢༥ ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། ལྟ་བཀོད་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛནི། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། དེ་ལས་ 
ཀུན་ལགེས་བཟང་མོ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛནི། ངོས་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་ འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གབ། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༧༤༠༠༠༠༠༣ དང་ བསོད་ནམས་རྡོ་རེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ ཅན་མ།)  

 
 གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དནོ་འདྩི་ ཁྩིམས་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ རོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་བཏང་ནུག 

 

༢.༢ ཨམེ་/ཨསེྩི་ནུབ་རྩི་བདགོ་གཏད་སརེ་ས་ེཚད་འཛནི་ལས་ ཚུལ་མྩིན་ཐགོ་ལས་དངུལ་བསྐྱྩི་མྩི་ལས་བརནེ་ བཀག་ཚུགས་པའྩི་དངུལ་སྐྱདེ་ཀྩི་གནདོ་པ་འཁྩི་ཡདོཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༤༩ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ ཨེམ་/ཨེསྩི་ ནུབ་རྩི་བདོག་གཏད་སེར་སེ་ཚད་འཛིན་ནང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༣ སྩི་ཟླ་༢ པའྩི་སྩི་ཚེས་༥ ལུ་ ལོ་བསྟར་གྩི་དངུལ་སྐྱདེ་བརྒྱ་ཆ་༩ འྩི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༠༠ གྩི་མ་ར་བཙུགས་ཏེ་ ཉྩིན་གངས་གསུམ་འགོ་བའྩི་ཤུལ་ལས་རང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༣ སྩི་ཟླ་༢ པའྩི་སྩི་ཚུ་༨ ལུ་ ཨེམ་/ཨེསྩི་ ནུབ་རྩི་བདོག་གཏད་སེར་སེ་ཚད་འཛནི་ལས་ ལོ་བསྟར་གྩི་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༡.༧༥ 

འྩི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༨ ཚུལ་མྩིན་ཐགོ་ལུ་བསྐྱྩི་ཡོདཔ་ལས་ བཀག་ཚུགས་པའྩི་དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༤༩ འཁྩི་ནུག འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ ཁོང་རའྩི་མ་དངུལ་ཐགོ་

ལུ་རང་ དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༡.༧༥ སོད་མྩི་འདྩི་ ཚོང་སེའྩི་མ་ར་བཙུགས་བཞག་གྩི་སྩིད་བྱུས་དང་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་

༡༣༣༥༠ དོན་ཚན་༣.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྐྱྩིན་འགྲུལ་དང་མ་ར་བཙུགས་བཞག། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ དང་ ཀརྨ་བསོད་ནམས། ཡོངས་
ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ། ཚེ་སོག་ཉེན་བཅལོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱངོ་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛནི། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ ། སངས་
རྒྱས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱངོ་པ། སྩིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ། ༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨ ། པདྨ་ཕྲྩིན་ལས། ཚོང་ལས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠ ། ཨོན་ཚེ་དབང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་
སྐྱོང་པ། དངུལ་འབལེ་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༡༧༢༥ ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། ལྟ་བཀོད་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛནི། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། དེ་ལས་ ཀུན་
ལེགས་བཟང་མོ་རྡོ་རེ་། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོས་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གབ། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༧༤༠༠༠༠༠༣ དང་ བསོད་ནམས་རྡོ་རེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ ཅན་མ།)  

 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། གནད་དོན་འདྩི་ ཁྩིམས་དཔྱད་ཀྩི་དནོ་ལུ རོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་བཏང་ནུག 

 

༣. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བ།  

 

༣.༡ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་མ་བཏནོམ།  

 

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ ཨེམ་/ཨེས་ནུབ་རྩི་བདོག་གཏད་སེར་སེ་ཚད་འཛནི་ལས་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༠༩ བསྐྱྩི་མྩི་དང་འབལེ་བའྩི་ ཁག་འབག་གྩི་གན་ཡྩིག་ཚུ་ རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་
ལུ་བཏོན་ནྩི་མྩིན་འདུག ཁྩིམས་མཐུན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་མེད་མྩི་ལས་བརེན་ དངུལ་སྐྱདེ་ལེན་མྩི་གྩི་བདནེ་ཁུངས་དང་ ཁྩིམས་མཐུན་ཚུ་ དེ་ལས་ དངུལ་བསྐྱྩི་མྩི་གྩི་ཁ་ཚགི་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། གནད་དནོ་

འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༣༥༠ དོན་ཚན་༤.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཕྲྩིན་ལས། ཚོང་ལས་དྲུང་ཆནེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠ ། ཡེ་
ཤེས་རྡོ་རེ། ལྟ་བཀོད་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། དེ་ལས་ ཀུན་ལགེས་བཟང་མོ་རྡོ་རེ་། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོས་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། 

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱངོ་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛནི། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ །) 
 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དནོ་འདྩི་ ཁྩིམས་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་ རོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་བཏང་ནུག 

 

༣.༡.༡ ཨམེ་/ཨསེྩི་ནུབ་རྩི་བདགོ་གཏད་སརེ་ས་ེཚད་འཛནི་དང་གཅྩིག་ཁར་མཐུན་འབལེ་སྐྱབས་མཛད་མ་དངུལ་གྩི་མ་ར་བཙུགས་ནྩི་ནང་ ལས་འཛནི་མཐུན་འབལེ་ཁྩིམས་ལུགས་༢༠༡༢ ཅན་མ་ལུ་མ་
གནསཔ། 

 

ཐྩིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉནེ་སྲུང་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ ཨེམ་/ཨེསྩི་ནུབ་རྩི་བདོག་གཏད་སེར་སེ་ཚད་འཛནི་ནང་ མཐུན་འབེལ་སྐྱབས་མཛད་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠ མ་ར་བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་དེ་ 

ཚོང་སེ་ཐོ་བཀདོ་སེ་ཚན་གྩི་ཁྩིམས་ལུགས་ཀྩི་ར་ཚན་༣ པ་ དོན་ཚན་༡༤.ཀ (སྐྱབས་མཛད་མ་དངུལ་)དང་ ལས་འཛནི་མཐུན་འབལེ་ཁྩིམས་ལུགས་༢༠༡༢ དང་ མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོང་སེ་༢༠༡༡ ཅན་མའྩི་ 

ཡན་ལག་སེ་ཚན་ཁ པ་དང་ ༧(༣) པ་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སམོ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༥༠ དོན་ཚན་༣.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་
བཟང་རྡོ་རེ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ། སྐྱྩིན་འགྲུལ་དང་མ་ར་བཙུགས་བཞག། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ དང་ ཀརྨ་བསོད་ནམས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱངོ་པ། ཚེ་སོག་ཉནེ་བཅོལ། ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛནི། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ ། སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྩིར་
བཏང་ཉེན་བཅོལ། ༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨ ། པདྨ་ཕྲྩིན་ལས། ཚོང་ལས་དྲུང་ཆནེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠ ། ཨོན་ཚེ་དབང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ། དངུལ་འབེལ་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག། ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༡༧༢༥ ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། ལྟ་བཀདོ་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། དེ་ལས་ ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ་རྡོ་རེ་། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། 
ངོས་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གབ། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༤༠༠༠༠༠༣ དང་ བསོད་ནམས་རྡོ་རེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་

ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ ཅན་མ།) 
 
གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། གནད་དོན་འདྩི་ ཁྩིམས་དཔྱད་ཀྩི་དནོ་ལུ་ རོད་དཔནོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ནང་བཏང་ནུག 

 
 

 



62 

 

གགོ་མ་ེལས་འགུལ་ཚུ་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ། 

༥ .༡ .༡     མང ་སེ ་ཆུ ་གོག ་མེ ་ལས ་འགུལ ་དབང ་འཛིན །  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ མང་སེ་ཆུ་གགོ་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༨.༡༡༨ གནས་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

2 དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་
བར་ཡོདཔ། 

198.118 198.118 -  100  

 བསམོས།  198.118 198.118 -   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 

༢. ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉསེ་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡདོཔ། 

 
དན་ཐོ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ མཇུག་བསྡུའྩི་དུས་ཡུན་ཚར་གསུམ་ཕར་འགངས་འབད་རུང་ ཁག་འབགཔ་དེ་གྩིས་ གཤམ་གསལ་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ཕར་འགངས་འབད་བའྩི་དུས་ཚནོ་ཁར་ཡང་མཇུག་བསྡུ་
མ་ཚུགས་པས།  

རྩིམ་ཨང་། ཁག་འབགཔ། ཁག་འབག་རྩིན་གངོ་(དངུལ་ཀྲམ་

ནང་) 

དན་གསོ། 

1 ཨེམ་/ཨེས་ འབྲུག་བཟོ་རྩིག་གངོ་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། 104.392 ཁག་འབག་ལས་ཚན་-༡ 

2 ཨེམ་/ཨེསྩི་ བ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན།  93.726 ཁག་འབག་ལས་ཚན་-༢ 

བསོམས། 198.118  
 

གནད་དོན་འདྩི་ ཧེ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེ་ཨར་/ཨར་ཀྲྩི་ཨའེ་སྩི་དྩི་-ཨེམ་ཨེཅ་པྩི་ཨེ་)/༢༠༡༤/༢༤༢༥ སྩི་ཚེས་༢༩.༨.༡༤ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩིའྩི་ དོན་ཚན་ཨང་༣ པའྩི་
ཐོག་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་མཇུག་བསྡུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཀྩི་སབས་ལུ་ འཛནི་སྐྱོང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྐྱར་རདེ་འབད་ནྩི་གྩི་ཁས་ལནེ་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན།   

ཨྩིན་རུང་ འཛིན་སྐྱངོ་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ དང་ལེན་ག་ནྩི་ཡང་མ་འབད་བར་ བཞག་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ ཨེམ་/ཨེསྩི་བ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྩིས་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་

པའྩི་དུས་ཚོད་ཁར་ ཡྩིག་ཚང་གྩི་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མ་ཚར་བར་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛནི་བྱུང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༨༡ དོན་ཚན་༨)  

 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་གྩི་ཐགོ་ལུ་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སབས་ འཛིན་སྐྱངོ་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ འོས་ལན་གྩི་རྒྱབ་རནེ་ཡྩིག་ཆ་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་བཀལ་ཡོདཔ་ལས་བརེན་ 

ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེ་ཨར་(༠༥)ཨར་ཀྲྩི་ཨའྩི་སྩི་དྩི་-ཨེམ་ཨེཇ་ཨྩི་པྩི་/༢༠༡༩/༢༧༡༡ སྩི་ཚེས་༠༦/༡༡/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

 

*********** 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མ། 
 

 

(སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་གནས་སྟངས།) 
 
 
 
 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི།



 
 

 
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་གསུམ་པའྩི་ཚོགས་ཐངེས་༢ པ་ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༥.༡༥༨ ཡོད་མྩི་འདྩི་ནང་ འཆར་དངུལ་ལས་སེའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༩༧.༦༩༡ དང་ འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སེའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧.༧༩༣ གཉྩིས་བསམོས་སྟེ་ཨྩིན། 

འབྲུག་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ ལའེུ་༦ པ་ དནོ་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྩི་དགོངས་དོན་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་གྩིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྐྱར་ཞྩིབ་མང་

རབས་ཅྩིག་འགོ་འདནེ་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སེའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧.༢༧༨ དང་ འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སེའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༦༩༤ 
རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་གསལ་སྟནོ་འབད་དེ་ཡོད།  

ཐྩིག་ཁམ་: སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ ལས་སེ་ཁག་གྩི་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན། 

རྩིམ་
ཨང་། 

ལས་ས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་འབརོ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

༡ ལྷན་ཁག་ཚུ། 40.765      23.866  16.899 58.55 

༢ རོང་ཁག་ཚུ། 7.766           

1.502  

6.264 19.34 

༣ རེད་འོག་ཚུ། 0.497        -    0.497  -    

༤ རང་སོྐྱང་ལས་སེ། 48.663        2.010  46.653 4.13 

འཆར་དངུལ་ལས་སའེྩི་བསམོས་-ཀ (༡ ལས་ ༤) 97.691 27.378 70.313 ༢༨.༠3 

༥ ལས་འཛིན། 7.496       3.306  4.190 44.10 

༦ དངུལ་འབེལ་གཙུག་སེ་ཚུ། 20.297      19.388  0.909 95.52 

༧ གོག་མ་ེལས་འགུལ་ཚུ།                 

-    

       -                 

-       100  

འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་ས་ེ - ཁ (༥ ལས་ ༧)  27.793 22.694 5.099 

ཡངོས་བསམོས་= (ཀ་ + ཁ) 125.484       50.072  75.412 39.90 

གོང་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འབྱུང་དོ་བཟུམ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཡོངས་བསོམས་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༥.༤༨༤ ཡོད་ས་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 

ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༠༧༢ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥.༤༡༢ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།  

ཆ་ཤས་༢ པ།:བསྐྱར་ཞྩིབ་གྲུབ་འབས་ཁ་གསལ། 
 

༤.༡ ལྷན་ཁག་ཚུ། 
 

༤.༡.༡.  ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༩༥༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༨༦༦ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧ ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་།     -     -     - - 

3 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 23.953 23.953     0.087  99.64 

 བསམོས།  23.953 23.953 0.087   

ཆ་ཤས་༡ པ།ཿ   ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དནོ། 
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སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་།  

༡.༢ དཱལ་བ་རྩི་ལས་དར་དཀར་དཔལ་ལ་རྒྱལ་ཡངོས་བར་རྩིམ་གཞུང་ལམ་ བཟ་ོསྐྲུན་དང་ ལག་ལནེ་ ད་ེལས་ རྒྱུན་སྐྱངོ་གྩི་ ཁག་འབག་ཡངོས་སྒྲྩིལ་ཁ་པ་དང་ ག་པ་ ཆ་མདེ་གཏང་ཡདོ་མྩི་ནང་ 
ཁུངས་མནེ་པའྩི་ཟད་སངོ་གཏང་ཡདོཔ། 

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ནེ་དར་ལཌེྩིས་གོགས་རམ་མ་དངུལ་གྩི་ ཨོ་ཨར་ཨའྩི་ཨོ་ལས་འགུལ་ “འབྲུག་ལྷ་ོཕོགས་ལུ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐགོ་ལས་  དབུལ་ཕངོས་མར་ཕབ་འབད་ནྩི་” གྩི་ དཱལ་བ་རྩི་ལས་དར་

དཀར་དཔལ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་བར་རྩིམ་གཞུང་ལམ་ རྩིང་ཚད་ཀྩི་ལོ་མྩི་ཊར་༨༠.༥༨ འབད་མྩི་ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ལམ་གསལ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་གཤམ་འཁདོ་ཀྩི་ཡོངས་སྒྲྩིལ་གསུམ་གྩི་
ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ནུག 

རྩིམ་
ཨང་ 

ཆ་ཚན་ལ་ཱགྩི་མྩིང་ རྩིན་བཀདོ་པའྩི་མྩིང་ ཁས་ལནེ་གནས་གངོ་(དངུལ་ཀྲམ) དན་གས་ོ 

1 ཆ་ཚན་ ཀ་པ་:  

དཱལ་བ་རྩི་-ཨོ་དཱལ་ཐང་། 

ཨེམ་ཨེསྩི་ ཀ་ལྩི་ཀ་ (བལ་ཡུལ)-དབངས་ཁྩིལ་ (འབྲུག) ཇེ་བྩི། 355,456,712.09 
ཁས་ལེན་གནས་གོང་ ནང་PS 
ཚུད་ཡོདཔ། 

2 ཆ་ཚན་ ཁ་པ་:  

ཨོ་དཱལ་ཐང་-དགེ་སར་གྩིང་། 
ཨེམ་ཨེསྩི་ ཏུན་དྩི་བཟོ་བསྐྲུན་(བལ་ཡུལ) 378,483,277.07 

ཁས་ལེན་གནས་གོང་ ནང་PS 
ཚུད་ཡོདཔ། 

3 ཆ་ཚན་ ག་པ་: དགེ་སར་གྩིང་- དར་དཀར་
དཔལ་ལ། 

ཨེམ་ཨེསྩི་ ཨེས་པྩི་ཨེམ་ཨེལ་ (རྒྱ་གར་)-དགའ་སེབ་ (འབྲུག) 
ཇེ་བྩི། 358,222,414.50 

ཁས་ལེན་གནས་གོང་ ནང་PS 
ཚུད་ཡོདཔ། 

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པའྩི་རྩིན་བཀདོ་པ་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལས་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་མྩི་རྩིན་བཀདོ་པ་གཉྩིས་ཀྩིས་ ཡོངས་སྒྲྩིལ་ཁ་པ་དང་ ག་པའྩི་ དགོས་གསལ་འབད་བཀདོ་ནུག ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་
གྩིས་ཁག་འབག་པ་དང་གཅྩིག་ཁར་ རོད་རགོས་ཚུ་མ་གསལ་བའྩི་ཁར་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ མྩི་རེ་བོན་ཆེན་གྩིས་ བཀདོ་ཡོད་པའྩི་ཚ་གང་ཚུ་དང་ལནེ་དང་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ཀྩིས་
བར་འཛུལ་འབད་ཡོད་མྩི་ལས་བརེན་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ སྩི་ཟླ་༩ པའྩི་ སྩི་ཚེས་༡༢ ལུ་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་བཀོད་ནུག འདྩི་དང་འཁྩིལ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པའྩི་ཁག་འབག་པ་འདྩི་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ སྩི་ཟླ་༩ པའྩི་ སྩི་
ཚེས་༢༢ ལུ་ ལཱ་གྩི་བཀའ་རྒྱ་དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ སྩི་ཚེས་༡༡ ལུ་ ས་གནས་རྩིས་སོད་ དེ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ སྩི་ཚེས་༡༧ དང་ ༡༨ ལུ་ ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཀྩི་ཞལ་འཛམོས་
ཚོགས་ནུག 
འདྩི་གྩི་ཤུལ་ལས་རང་ ཁག་འབག་ཡོངས་སྒྲྩིལ་ ཁ་པ་དང་ ག་པ་ གཉྩིས་ཆ་རང་ གཞུང་གྩིས་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྩིལ་ ཆ་མེད་གཏང་ནུག ཆ་མེད་གཏང་པའྩི་སབས་ འཚོལ་སྒྲུབ་གྩི་སོན་བྩིན་དང་ ལཱ་བསྟར་སོད་

འབད་ཡོད་པའྩི་གངས་ཚད་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤.༧༢༨ དངུལ་སདོ་འབད་ནུག ཁག་འབག་པ་གྩིས་རྒུད་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༡.༦༩༣ ཐོབ་བརོད་བཀདོ་དེ་ཡོད་ས་

ལས་ ཕགོས་སྣའྩི་ལས་ཚན་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ངོ་སོར་འབདཝ་བཞྩིན་དུ་ གཞུང་གྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༧༡༣ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ནུག ཐོབ་བརོད་བཀདོ་ཡོད་པའྩི་རྒུད་འཐུས་ ཀྩི་མཐའ་དཔྱད་ཀྩི་རྩིས་གྲུབ་འདྩི་ རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ ད་ལྟོ་མ་འཐོབ་པར་ཡོད། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༨༡༦: དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཚུ་: ལྷག་ཁག་གྩིས་ འབེལ་ཡོད་ཁེ་གོང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ གལ་རོགས་ཡོདཔ་དང་ ནོར་བ་

འདྩི་ལུ་ རང་རང་སོ་སོ་གྩིས་ འགན་འཁྩི་ཐད་དཀར་དུ་ འཛནི་མྩི་ཚུགས་ནྩི་མས་ཟེར་བའྩི་ མཚན་རགས་དང་བཅས་པའྩི་རྩིས་འགན་རྩིས་ཐོ་འདྩི་ གནང་ནྩི་མྩིན་འདུག།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

ཀ) ཡྩིག་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཌབ་ལུ་ཨེཆྩི་ཨེསྩི་/དྩི་ཨེསྩི་/རྩིས་ཞྩིབ་/༢༠༡༨-༡༩/༥༣༥ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༨/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ མངོན་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལས་གཏང་ཡོད་པའྩི་ འཁྲུན་ཆདོ་ཨང་ མངནོ་

མཐོ་(ཧང-༡༨-༡༥)  སྩི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ ཁག་འབག་པ་འདྩི་ལུ་ དངུལ་འབརོ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༢,༣༨༩,༩༤༠.༢༥ དངུལ་སོད་འབད་ནྩིའྩི་ ཟླ་ཚེས་
བྩིན་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་གྩིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་པའྩི་ཟླ་ཚེས་ལས་ དུས་ཡུན་ཟླཝ་དྲུག་གྩི་ནང་འཁོད་ལུ་  རྩིམ་སོད་གཉྩིས་སེ་ དངུལ་ཀྲམ་ཡོངས་བསོམས་

༨༠,༩༠༨,༧༡༤.༧༥ དངུལ་ལགོ་སོད་དགོ་པའྩི་འཁྲུན་ཆདོ་གནང་སྟེ་འདུག སོད་རྩིམ་དང་པམ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༥/༡༠/༢༠༡༨ ནང་འཁདོ་སོད་དགོཔ་དང་ སདོ་རྩིམ་གཉྩིས་པམ་འདྩི་ སྩི་ཚསེ་

༢༤/༠༡/༢༠༡༩ གྩི་ནང་འཁདོ་སོད་དགོཔ་སེ་འདུག 

ཁ) སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་འཛོམས་སབས་ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་

ནང་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༠༠ བྩིན་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་སེ་བཤད་ཡོདཔ་ད་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་
ས་ལུ་ མཐོ་གཏུག་འབད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་བའྩི་ཤུལ་ལས་ཡང་ དངུལ་ལོག་སྟེ་བཏབ་མ་བཏུབ་པ་ཅྩིན་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ དེ་དང་འཁྩིལ་བའྩི་ ཁྩིམས་མཐུན་

ངེས་ལེན་འབད་ནྩི་ཟེར་བཤད་ཅྩི། ཨྩིན་རུང་ གནད་དོན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 
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༣. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧ 

 
༣.༣ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧ 

ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་གྩིང་མདེ་ཐང་ལུང་ཕོགས་ཡྩིག་ཚང་ནང་ སེ་ཚན་གཅྩིག་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ མྩི་དམངས་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༣༧༡༢; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བཅོ་ལྔ་རྡོ་རེ་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགན་: འཕྲྩིན་ལས་བསྟན་

འཛིན། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༦ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨེམ་ཨེསྩི་ ལྷུན་རེ་ དབངས་ཅན་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༨༧,༣༤༨.༠༠ བསྣར་བཞག་འབད་འདུག གྩིང་མདེ་ཐང་ 
ལམ་བསེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་ནང་ གནད་དོན་འདྩི་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་བཏང་ཏེ་ཡོད་པའྩི་ འཁྲུན་ཆདོ་མ་ལྷདོ་པར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅྩི། 

ཁ) ལམ་སལེ་ལས་ཁུངས་ཀྩི་ཞལ་སང་ལུང་ཕགོས་ཡྩིག་ཚང་ནང་ སེ་ཚན་ཁག་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ མྩི་དམངས་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༩.༦༢༡ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་: 

༡༤༡༧༩; དོན་ཚན་༦; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛནི་པ་༢ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༠༤༠༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ཀརྨ་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་

འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༧༡༢༢ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: གནད་དནོ་འདྩི་གྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་༢༣,༨༦༧ ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཤུལ་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༦༨༧༣ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༥ པའྩི་ནང་ 
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དེའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡང་ དེ་དང་འཁྩིལ་འབད་ནྩི་ཨྩིན། 

༤.༡.༢. བརྡ་དནོ་དང་ བརྒྱུད་འབལེ་ལྷན་ཁག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ བརྡ་དོན་དང་ བརྒྱུད་འབལེ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.278     -     0.278 -  

 བསམོས།  0.278 - 0.278 -  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༣. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༨ 

༣.༤ ས་རུག་རྡ་ོརུག་གྩི་རྩིག་སྐྱརོ་ར་བའྩི་གང་རནེ་ནང་ གཉྩིས་ལྟབ་དངུལ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༨  

མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ས་རུག་རྡོ་རུག་གྩི་རྩིག་སྐྱོར་ར་བའྩི་གང་རེན་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁདོ་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ལྷདོ་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༨ གྩི་གཉྩིས་ལྟབ་དངུལ་

སོད་འབད་ནུག འདྩི་ཡང་ ས་རུག་རྡོ་རུག་རྩིག་སྐྱོར་གྩི་ གདངོ་ཁའྩི་གང་རེན་ དཀྱུས་ཚད་མྩི་ཀྲར་༥༠.༧༥ དང་ རྒྱ་ཚད་མྩི་ཀྲར་༠.༨༥ འདྩི་ལུ་ ད་རུང་རྒྱ་ཚད་དཔྱ་སྙམོས་མྩི་ཀྲར་༡ འབད་བའྩི་ཐོབ་བརདོ་སོ་

སོ་བཀོད་མྩི་དང་ དེ་ལས་ ཚད་མཇལ་ཐོ་ཡྩིག་ལས་ རྩིན་གོང་བཅུད་དནོ་ནང་གངས་ཚད་ འབག་འངོ་པའྩི་སབས་ ཀྩིའུ་བྩིཀ་མྩི་ཀྲར་༣༢༨.༨༩ གྩི་ཚབ་ལུ་ ཀྩིའུ་བྩིཀ་མྩི་ཀྲར་༣༩༡.༠༩ ཚད་མཇལ་འབད་ཡོད་མྩི་

ལས་བརེན་འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༢༤༩; དོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: འཇམ་དབངས་ཀྲྩི་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགན་: ཨོན་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༨༡༠༦ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་

གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་སབས་ ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ སྩི་ཚེས་༡/༡༢/༢༠༡༩ ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་འབོར་ལྷག་ལུས་ཚུ་ བསྐྱར་རེད་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོདཔ་ད་ དེའྩི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ 
རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་གྩིས་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ བསྐྱར་རེད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། 

༤.༡.༣  ས་ོནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷག་ཁག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷག་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༧༥༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 0.260     -     0.260     -     

2 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 2.689        -     2.689        -     

3 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 2.805 
        -     

2.805         

-     

 བསམོས།  5.754     -  5.754   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠ 

༡.༢ ལས་འབལེ་ཉནེ་སྲུང་གྩི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཁང་འགན་ལནེ་རྫུས་མ་བཟ་ོཡདོཔ་དང་ ཉསེ་ཆད་བསྐྱར་བརདེ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠ 

མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ཞྩིབ་རགོས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་ལས་འགུལ་(HANAs-I) གྩི་གོགས་རམ་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ གནསཔ་སྟང་ཁ་ལུ་ ནགས་གྩིང་ཡྩིག་ཚང་

བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་དོན་ལས་ ཨེམ་ཨེསྩི་ ཀྲྩི་དྩི་དནོ་གྲུབ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩིས་ ལས་འབལེ་ཉནེ་སྲུང་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ གྩི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠ གནས་པའྩི་དངུལ་ཁང་འགན་ལནེ་དེ་ རྫུས་མ་བཟོ་ནུག བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔནོ་གྩི་ལག་པར་ དབེ་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་གྩི་ཟྩིན་བྩིས་མཉནེ་ཆས་ཅྩིག་མ་གཏགོས་ ལཱ་བསྟར་སོད་ཀྩི་དནོ་ལས་ རྩིན་བསྡུར་སོ་ཆེ་ནྩི་དང་ བརག་ཞྩིབ་ དེ་ལས་ལཱ་ཕྩིར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ཚགོས་ཆུང་གཞྩི་
བཙུགས་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་མྩིན་འདུག བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༥ པའྩི་ སྩི་ཚེས་༡༧ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་འདུག འདྩི་ལས་བརེན་ 
མངའ་སེ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ཕག་ལཱ་གནང་མྩི་ ནགས་གྩིང་གྩི་ལས་བདེ་པ་ཚུ་ལུ་ མྩི་དམངས་ཞབས་ཏོག་དནོ་སྨྩིན་ཅན་སེ་ཕྩིར་སོད་འབད་ནྩི་གྩི་དནོ་ལས་ དང་འདདོ་སྐྱེད་དེ་ཡོད་པའྩི་མཐུན་རྐྱནེ་ཚུ་དུས་ཐགོ་ལུ་སོད་

མ་ཚུགསཔ་ལས་ གཞུང་གྩི་ཚད་འཛིན་གྩི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཆུད་ཟད་སངོ་སྟེ་འདུག  (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༠༩; དོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར: ཀརྨ༔ ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། མགར་ས་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༣༦ ཅན་མ། བལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྩིན། གྩིང་ག་འཛནི་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དནོ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༥/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ དགར་ས་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག 

༢.  ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༨༩ 

༢.༢  ཟད་སངོ་བདག་སྲུང་འབད་ནྩི་ནང་ནརོ་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༨༩ 

དམ་སྩི་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་འགོ་གྩི་ འཛམ་གྩིང་དངུལ་ཁང་གྩི་ གོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ HANAS-II  ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༨༩ གནས་པའྩི་མ་དངུལ་ 

དབེ་སེ་ ‘ཨོམ་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་དང་ བ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་(༥༢.༠༨) ལས་ HANAS-I པའྩི་གསར་སྒྲུབ་ཀྩི་ལས་སྣ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་གྩི་རྒྱུན་སྐྱོང་དབེ་སེ་དངུལ་ཕོགས་ནང་ བདག་སྲུང་ནོར་འཁྲུལ་དང་ ཁ་

བསྒྱུར་འབད་དེ་འདུག འདྩི་དངུལ་འབལེ་གྩི་སྒྲྩིགས་གཞྩི་ནང་ “གསར་སྒྲུབ་ལས་གསར་སྒྲུབ་ནང་ བསྐྱར་བཀོད་འབད་ནྩི་གྩི་དནོ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ རྩིས་སོ་དང་གནང་བ་ཞུ་དགོཔ་དང་ གསར་

སྒྲུབ་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་ ཁ་བསྒྱུར་ར་གཏན་ནས་འབད་མ་ཆགོཔ་ཨྩིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མྩི་དང་ མ་འཁྩིལ་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༢༠༩; དོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར: ཀརྨ༔ 

ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༣༦ ཅན་མ། བལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྩིན། གྩིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་འཁདོ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་དང་གཅྩིག་ཁར་ འགན་འཁྩི་ཕོགས་
པའྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་གལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་པའྩི་ཐགོ་ལས་ ཞལ་འཛམོས་ཚགོས་ཏེ་ གནད་དནོ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ དགུན་གྩི་ཚགོས་ཐངེས་སབས་
ལུ་ འཐུས་མྩི་ཚུ་གྩིས་ དུས་ཡུན་འགངས་བསྣར་བཞག་ཡོད་པའྩི་ དམའ་ཤུལ་རྐྱབ་པའྩི་གནད་དནོ་ཚུ་ལུ་ དམྩིགས་བསལ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་ཟེར་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཉནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི། 

༣. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༠༥  

༣.༥ དངུལ་འཐབེ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༡ 

ཀ) དམ་སྩི་ འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་གྩིས་ གསོས་རེད་འགོ་ དྭངས་བོ་གང་ལུ་ གྩིང་གའྩི་ཡྩིག་ཚང་དང་འབལེ་རྩིག་སྐྱོར་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༩ འཐེབ་སདོ་

འབད་ནུག འདྩི་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༢༠ གནས་པའྩི་ལཱ་གྩི་གནས་གོང་བཀདོ་དེ་ཡོད་རུང་ རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཐོ་དང་འཁྩིལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༧༩ ཕྩིར་སོད་

འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ལས་བརེན་འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༣༡; དོན་ཚན་༡ཀ; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: རྡོ་རེ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༨༠༠༤ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ཕུན་ཚགོས་འཕྲྩིན་ལས། ས་མའྩི་ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༣ ཅན་མ།) 
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གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇྩི(ཀྲྩི)ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༢/༢༠༡༧-༢༠༡༨/༦༡༩ སྩི་ཚེས་༡༥/༡༢/༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡོད་རུང་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༡ ལུས་ཏེ་ཡོད། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་
ཞལ་འཛོམས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་གྩིང་ཀ་དང་གཅྩིག་ཁར་ འབེལ་ཡོད་འཁྩི་འགན་ཕོགས་མྩི་ མྩི་ངོམ་གལ་གཏགོས་འབད་ཐོག་ལས་ 
སྩི་ལོ་༢༠༢༩ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་འཁདོ་ གོས་འཛོམས་ཚགོས་ཏེ་ གནད་དནོ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དགུན་གྩི་ཚོགས་ཐེངས་སབས་ལུ་ འཐུས་མྩི་ཚུ་གྩིས་ དུས་
ཡུན་འགངས་བསྣར་བཞག་ཡོད་པའྩི་ དམའ་ཤུལ་རྐྱབ་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དམྩིགས་བསལ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་ཟེར་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཉནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི། 

༣.༡༢ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༤  

ཀ) དམ་སྩི་འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་ནང་ ལས་བེད་པ་ཚུ་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩) དང་ སེ་ཚན་ཁག་ཚུ་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༥༡) གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་བསམོས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༦༠ འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༣༡; དོན་ཚན་༥; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་:  ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། 

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྩིན། གྩིང་ག་འཛིན་སྐྱངོ་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: སྩི་ལོ་༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༤ པའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༨ དེ་ཅྩིག་ བསྐྱར་རེད/རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་འདུག སྩི་ཚེས་༢༥-

༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ འཇྩིགས་
མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་དང་གཅྩིག་ཁར་ འགན་འཁྩི་ཕོགས་པའྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་གལ་གཏགོས་འབད་བཅུག་པའྩི་ཐོག་ལས་ ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་ཏེ་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་
འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ དགུན་གྩི་ཚགོས་ཐེངས་སབས་ལུ་ འཐུས་མྩི་ཚུ་གྩིས་ དུས་ཡུན་འགངས་བསྣར་བཞག་ཡོད་པའྩི་ དམའ་ཤུལ་རྐྱབ་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ 
དམྩིགས་བསལ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་ཟེར་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཉནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི།  

ཁ) སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ནང་ སེ་ཚན་གཅྩིག་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ མྩི་དམངས་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༢ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༩༢༩; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: 

ཉྩི་མ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འགོམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: འཆྩི་མདེ་རྩིག་འཛིན། སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་༢༠༠༡༠༢༧ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་མཐར། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ད་རེས་ཁམས་ཀྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སབས་ གཏན་བཞག་དངུལ་འབོར་བརྒྱ་ཆ་༡༠ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་

རེད་རྩིས་ཁ་ནང་ བཙུགས་དགོ་པའྩི་གོས་འདེབས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་༦༣༢,༤༠༠.༠༠ རྩིས་སྙོམས་འབད་བའྩི་རྩིས་ཤོག་མཐའ་མམ་འདྩི་ཡང་ བྩིན་དགོཔ་སེ་བཀདོ་དེ་ཡོད། 

སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་སབས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་

འཁོད་ལུ་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ གནད་དོན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀདོ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། 

ག) དམ་སྩི་ འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་གྩི་ལས་འགུལ་HANAS-II པའྩི་ནང་ སེ་ཚན་ཁག་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ མྩི་དམངས་ ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༠༦ རྩིས་ལྷག་སེ་

འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༠༨; དོན་ཚན་༡.༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་རྩིང་ དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགན་: ལྷུན་

གྲུབ་མཐར་ཕྩིན། གྩིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་དང་གཅྩིག་ཁར་ འགན་འཁྩི་ཕོགས་པའྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་གལ་གཏགོས་འབད་བཅུག་
པའྩི་ཐོག་ལས་ ཞལ་འཛམོས་ཚགོས་ཏེ་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ དགུན་གྩི་ཚགོས་ཐེངས་སབས་ལུ་ འཐུས་མྩི་ཚུ་གྩིས་ དུས་ཡུན་འགངས་བསྣར་
བཞག་ཡོད་པའྩི་ དམའ་ཤུལ་རྐྱབ་པའྩི་གནད་དནོ་ཚུ་ལུ་ དམྩིགས་བསལ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་ཟེར་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཉནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི།  

ང) དམ་སྩི་ འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་ནང་ ལས་བེད་པ་ཚུ་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦) དང་ སེ་ཚན་ཁག་ (དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་༢.༤༥༧) གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༢.༥༥༣ གྩི་སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༡༠; དོན་ཚན་༣.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྩིན། གྩིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: གནད་དནོ་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་སོང་ཡོདཔ་ད་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇྩི(ཀྲྩི)ཨེཕ་ཡུ་ཨེསྩི-༠༡/༢༠༡༧-༢༠༡༨/༦༡༩ སྩི་ཚེས་

༡༥/༡༢/༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་ ཡུ་དབ་ལུ་ཨའེྩི་སྩི་ཨྩི་ཨར་/ཀྲྩི་ཨེཇ་-༠༣/༢༠༡༩/༡༡༣ ཅན་ སྩི་ཚེས་༡༥/༠༣/༢༠༡༧ མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༠ རྩིས་སྙོམས་/ཆ་འཇགོ་

འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨ ལུས་ཏེ་ཡོད། 

སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་
གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་དང་གཅྩིག་ཁར་ འགན་འཁྩི་ཕགོས་པའྩི་མྩི་ངམོ་ཚུ་གལ་གཏགོས་འབད་བཅུག་པའྩི་
ཐོག་ལས་ ཞལ་འཛམོས་ཚོགས་ཏེ་ གནད་དནོ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 

དེ་མ་ཚད་ དགུན་གྩི་ཚོགས་ཐངེས་སབས་ལུ་ འཐུས་མྩི་ཚུ་གྩིས་ དུས་ཡུན་འགངས་བསྣར་བཞག་ཡོད་པའྩི་ དམའ་ཤུལ་རྐྱབ་པའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དམྩིགས་བསལ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་ཟེར་ 
ལྷན་ཁག་ལུ་ཉནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི།  
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༤.༡.༥.  དངུལ་རྩིས་་ལྷན་ཁག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་  དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 
4.115     -        4.115  0 

 བསམོས།  
4.115        -    

        

4.115  
  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥ 

༡.༡  ཚངོ་ཁལ་དང་ རང་བཞྩིན་གནས་སྟངས་ཀྩི་ཁལ་ ཆ་ཚང་མ་བཀལ་བར་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥  

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ལུང་ཕོགས་འངོ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ གྩི་ལོ་ལུ་ ནང་འདེན་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལས་ ཚོང་ཁལ་དང་ རང་བཞྩིན་གནས་སྟངས་ཀྩི་ཁལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༨.༧༠༠ ཆ་ཚང་མ་བཀལ་བར་འདུག བཟོ་སྐྲུན་པ་/ཚོང་འབལེ་པའྩི་ ཅ་ཁལ་གྩི་འཛནི་ཤོག་དང་ག་བསྡུར་འབད་མྩི་དང་ཕདཔ་ བཙོང་གངོ་འདྩི་ ཚོང་འབེལ་པའྩི་འཛིན་ཤོག་གུ་ཉུང་སུ་འབད་བཀོད་ཡོད་མྩི་ལས་

བརེན་ ནང་འདནེ་པ་གྩིས་  རྩིན་གོང་སྟོན་བསྒྲགས་འབད་བའྩི་སབས་ འབྲུག་གྩི་བཙངོ་ཁལ་དང་ རང་བཞྩིན་གནས་སྟངས་ཀྩི་ཁལ་ ཆད་ལུས་འབྱུང་ནུག ཤུལ་མར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༨༥ སར་རེད་/རྩིས་

འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥ ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་བཤེར་འཕྲོ་འབད་ལུས་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༦༠༦; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བསལ་བཟང་

ཡེ་ཤེས། ཁལ་དནོ་འགོ་དཔནོ་གངོམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༡༤༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་:དོན་གྲུབ། ཅ་དམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༤༣ ཅན་

མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨར་སྩི་ཨོ་/པྩི་ཨེལ་/བདག་སྐྱོང་-༢༠/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༩༦༤ སྩི་ཚེས་༢༧/༠༨/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་
ལས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕྲོ་ས་ེཡོད། 

༤.༡.༦.  ཤསེ་རྩིག་ལྷན་ཁག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཤེས་རྩིག་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་
ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 6.665     -     6.665 -  

 བསམོས།  6.665     -  6.665 -  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥ 

༡.༡  གནས་སྟངས་ང་ོམའྩི་ ག་ོབརྡ་ཕྩི་འགྱུར་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥  

ཤེས་རྩིག་ལྷན་ཁག་ནང་ རྒྱལ་སྩིའྩི་གགོས་རམ་ལས་འགུལ་གྩིས་ སྨྩིན་བས་སོབ་གྲྭ་བར་མ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥ གནས་པའྩི་རྩིག་སྐྱོར་(རྩིང་ཚད་མྩི་ཀྲར་༡༣༠ དང་ མཐོ་ཚད་མྩི་ཀྲར་༦) དང་གཅྩིག་
ཁར་ རྐང་རྩིལ་རྐྱབ་ས་བཟོ་བསྐྲུན་ནྩི་ལཱ་དེ་ ཨེམ་ཨེསྩི་ཀྲྩི་ཀེ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་བྩིན་ནུག བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་དེ་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་དང་འཁྩིལ་ འབྲུག་ཉནེ་བཅོལ་ཚད་འཛིན་ནང་ ཉེན་བཅལོ་འབད་ནུག  
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བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་དེ་ ༢༥/༠༩/༢༠༡༤ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་དང་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ དེ་ལས་ སོབ་གྲྭ་འཆར་གཞྩི་དང་བཟོ་བསྐྲུན་སེ་ཚན་བཅས་པའྩི་ཚགོས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་དེ་ སྩི་ཚེས་

༠༣/༡༢/༢༠༡༤ ལུ་རྩིས་ལནེ་འབད་ནུག ཕན་ཚུན་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་དང་དངུལ་སོད་ཀྩི་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞྩིབ་དང་ ས་གནས་ཁར་དངོས་འབལེ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སབས་ ས་གནས་ཁར་རྩིག་
སྐྱོར་མཐའམ་གཅྩིག་གྩི་ཤུལ་ཨ་རྩི་ཅྩིག་ལས་བརལ་མེད་པའྩི་ངསོ་འཛནི་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན། འདྩི་དཔྱད་འབད་བའྩི་སབས་ སོབ་གྲྭའྩི་དབུ་འཛིན་གྩིས་ ལཱ་དེ་འབད་སོད་པའྩི་བར་ན་ རྩིག་སྐྱོར་དེ་ ཆུ་རུད་ཀྩིས་
འབག་སོངམ་དང་ དེ་གྩིས་ཤུལ་ལས་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་རྩིག་སྐྱོར་དེ་ བསྐྱར་བསྐྲུན་མ་འབད་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

འཛིན་སྐྱངོ་གྩིས་ རྩིག་སྐྱོར་ལུ་གནོད་སྐྱནོ་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིནམ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱངོ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥ གནས་པའྩི་མ་ར་སམོ་བཙུགས་ཡོད་མེ་དེ་ ལེགས་ཤམོ་སེ་
ལག་ལནེ་འཐབ་སྟེ་ རྩིག་སྐྱོར་དེ་བསྐྱར་བསྐྲུན་དང་ ཡང་ན་ གངས་ཚད་རྩིས་ཐོ་ནང་ ལཱ་གྩི་རྣམ་གངས་གྩི་གལ་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་ ཉེན་བཅལོ་གྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྩི་ཐོབ་བརདོ་བཀདོ་དེ་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་ལམ་བཟང་
དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ རྐང་རདེ་ཐང་ལོག་རྩིམ་སྒྲྩིག་འབད་བའྩི་སབས་ རྩིག་སྐྱོར་རྐྱབ་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་མ་མཐོངམ་ལས་ བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལས་འགུལ་འཛནི་སྐྱོང་
གྩིས་དང་ལནེ་མ་འབད་མྩི་དེ་གྩིས་ ཁག་འབག་པ་དང་ཅྩིག་ཁར་གོས་ངན་བརམས་ཡོད་པའྩི་ བརྡ་མཚོན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨྩིན། ལཱ་ཚུ་འབད་འཕྲོ་སེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་སོད་ཧྩིལ་བུམ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ འཐོབ་བརདོ་
དང་དངུལ་སོད་ནང་འཁྲུལ་མདེ་ཀྩི་ཐེ་ཚམོ་བསྐྱེདཔ་མས།  
སོབ་གྲྭ་འཆར་གཞྩི་དང་བཟོ་བསྐྲུན་སེ་ཚན་གྩི་ཤུལ་མའྩི་ལན་གསལ་དེ་ འགོ་ཐོག་གྩི་ལན་གསལ་དང་འགལ་ཏེ་ རྩིག་སྐྱོར་ཚུ་གནོད་སྐྱནོ་མེདཔ་དང་ རྐང་རེད་ཐང་ལགོ་རྩིམ་སྒྲྩིག་དང་ས་བསུབ་འབད་བའྩི་སབས་ 

སའྩི་འོག་ལུ་འཛུལ་ཡོདཔ་སེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༠༧༩; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: ཕུན་ཚགོས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༠༤༠༧༠༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: དྩི་བ་ཀར་བ་མ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༨༠༠༢ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་དང་ ཤེས་རྩིག་ལྷན་ཁག་གྩི་ འགན་འཛནི་པ་ཚུ་གྩིས་ མཉམ་འབེལ་ཐགོ་ལས་ས་

ཁོངས་ནང་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ངན་ལྷོད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་ ཡྩིག་ཨང་ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེ་ཇྩི་-ཨེས་པྩི་/༡༦/༢༠༡༧-༡༨/༢༣༢ སྩི་ཚེས་ ༠༡/༡༡/༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་

བཏང་ཡྩི། ཡྩིག་ཨང་ ཨེ་སྩི་སྩི་/དྩི་ཨོ་ཨའྩི་-༡༡༡/གནད་དོན-༠༤/༢༠༡༨/༡༠༥༨ སྩི་ཚསེ་༢༧/༠༨/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ ཞྩིབ་དཔྱད་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ གནད་དནོ་འདྩི་ 
རོད་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ལུ་ ཁྩིམས་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་བཏང་སྟེ་འདུག ད་ལྟོ་གནད་དནོ་འདྩི་ ལྷུན་རེ་རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ནང་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག 

༤.༡.༨.  བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 
    -         -         -     - 

 བསམོས།      -      -      -    

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ། 

༡.༡  ཆགོ་ཐམ་ཧམ་འཛུལ་འབད་ཡདོ་སྩིད་པ།  

སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་གྩི་ལས་འགུལ་ “གོང་གསེབ་སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གངོ་འཕེལ་’གྩིས་ གོག་རྒྱུན་ལམ་མེད་པའྩི་
གུང་པ་ཚུ་གྩི་བརག་ཞྩིབ་ཡོངས་རགོས་འབད་ནྩི་གྩི་ཟད་སངོ་འདྩི་ ཨེམ་ཨེསྩི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཨེམ་ཨེསྩི་འཆྩི་མེད་དྩི་གོས་སྟོན་པ་གྩི་ངོ་ཚབ་དང་
མཉམ་འབེལ་པ་ འཆྩི་མདེ་རྡོ་རེ་གྩིས་ ཞུ་བ་འབདཝ་བཞྩིན་དུ་ དངུལ་སདོ་དེ་ ཨེམ་ཨེསྩི་འཆྩི་མདེ་དྩི་གོས་སྟོན་པ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ སོད་ནུག འདྩི་གྩི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ ཨེམ་ཨེསྩི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་
སྐྱོང་གོས་སྟོན་པ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་ནང་རྩིས་ཁ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མདེཔ་འབད་བཤད་ནུག  

འབོར་འཛནི་འདྩི་ ཨེམ་ཨེསྩི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་སོད་ནྩི་གྩི་ཚབ་ལུ་ ཨེམ་ཨེསྩི་འཆྩི་མེད་དྩི་གོས་སྟོན་པ་ལུ་སོད་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་ཡང་ ཨེམ་ཨེསྩི་འཆྩི་མེད་དྩི་གོས་སྟནོ་པ་གྩིས་བསྟར་སོད་
འབད་ཡོདཔ་དང་ ཨེམ་ཨེསྩི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩིས་ཁས་ལནེ་གནས་གོང་རྐྱངམ་ཅྩིག་བཀདོ་ཡོད་པའྩི་བརྡ་སྟོན་གསལ་རྩི་རྩི་སེ་བཏོནམ་མས། འདྩི་གྩིས་མ་ཚད་ དབང་ཚད་སོད་བཞག་གྩི་ཡྩིག་གུ་ནང་ རང་
བཞྩིན་གནས་སྟངས་མཁས་མཆགོ་ཅྩིག་ཨྩིན་མྩི་ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ་འདྩི་ ཨེམ་ཨེསྩི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གོས་སྟནོ་པ་གྩི་ངོ་ཚབ་དང་ མཉམ་འབལེ་པ་འབད་བཀལ་ཡོདཔ་དང་ ཁྩིམས་འབལེ་དབང་
སོད་ནང་ དམྩིགས་བསལ་དུ་ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ་འདྩི་ ཨེམ་ཨེསྩི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གོས་སྟོན་པ་གྩི་འཛནི་སྐྱོང་ཚངོ་རོགས་ཨྩིནམ་སེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ གནད་དོན་འདྩི་ནང་ ཧམ་འཛུལ་
སྩིད་པའྩི་གནད་དནོ་ཅྩིག་ཨྩིན་པའྩི་བརྡ་མཚོན་གསལ་རྩི་རྩི་འབད་བཏནོམ་མས།  

ལྷག་པར་དུ་ དང་བདེན་གྩི་གན་རྒྱ་ནང་ འཆྩི་མདེ་རྡོ་རེ་འདྩི་སྩིན་བདག་དང་ ཁས་ལེན་གནས་གངོ་བཀོད་མྩི་ ཨེམ་ཨེསྩི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱངོ་གོས་སྟོན་པ་གྩི་སྩིན་བདག་ངོ་མ་འདྩི་ དཔང་པོ་

འབད་ མཚན་རགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཚུལ་མཐུན་མྩིན་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༡༨; དོན་ཚན་༡.༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: དགའ་ལགེས་རྡོ་རེ། ལས་འགུལ་འཛནི་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༡༤༠༡༠༣༢༧༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: སཏ་ཅྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༡༠༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེ་སྩི་སྩི་/དྩི་ཨོ་པྩི་ཨེསྩི་-སྩི་ཨེམ་དྩི/༡༢/༨༨༦ སྩི་ཚེས་༡༩/༠༧/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྩིཝ་ད་ གནད་དོན་འདྩི་  རྒྱུ་མཚན་
དང་ལན་པའྩི་གནས་སྟངས་གུར་ལྷདོ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ བསྣར་བཞག་འབད་ལུས་ཡོདཔ་སེ་ཨྩིན་པས། ཨྩིན་རུང་ ཞྩིབ་དཔྱད་དང་འཁྩིལཝ་ད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛནི་ ངོ་མྩིང་སཏ་
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ཅྩི་ དང་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ ངོ་མྩིང་དགེ་ལགེས་རྡོ་རེ་གཉྩིས་ ངན་ལྷད་དང་འབེལ་བའྩི་ཉེས་སདོ་མ་འབད་བས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁོང་གཉྩིས་ཀྩི་ཐགོ་ལུ་ འགན་འཁྩི་བཀལ་མྩི་འདྩི་ 
བཏོན་བཏང་སྟེ་ཡོད། 

 

༢. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ། 

༢.༡  ཁྱད་རྩིག་གྩི་ལས་བདེ་པ་གཙ་ོབའྩི་སརོ་ལས་ བརྡ་དནོ་ཕྩི་འགྱུར་བྩིན་ཡདོཔ།  

སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཨེ་ཤྩི་ཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་གྩི་ལས་འགུལ་ “གོང་གསེབ་སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་’ གྩིས་ གོག་རྒྱུན་ལམ་མེད་པའྩི་
གུང་པ་ཚུ་གྩི་བརག་ཞྩིབ་ཡོངས་རགོས་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ནང་ ཨེམ་ཨེསྩི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱངོ་གོས་སྟོན་པ་གྩིས་ རྩིན་བསྡུར་བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་དོན་ལས་ འདྩིའྩི་ཁྱད་རྩིག་གྩི་ལས་བེད་པ་གཙོ་བའྩི་སོར་
ལས་ བརྡ་དོན་ཕྩིར་འགྱུར་བྩིན་ནུག  
ཨེམ་ཨེསྩི་འཆྩི་མདེ་དྩི་གོས་སྟོན་པ་གྩི་སྩིན་བདག་འཆྩི་མདེ་རྡོ་རེ་འདྩི་ ཨེམ་ཨེསྩི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གོས་སྟནོ་པ་གྩི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་མཁས་མཆོག་སེ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ འཕྲུལ་རྩིག་
བརག་ཞྩིབ་ནང་ སྐུ་ཚད་༡༠ འཐོབ་ནུག འདྩི་བཟུམ་སེ་རང་ ཨེམ་ཨེསྩི་འཆྩི་མེད་དྩི་གོས་སྟནོ་པ་གྩི་ སྩི་སྙོམས་རྩིག་པ་མཁས་མཆོག་ དགའ་སྐྱྩིད་ཀྩི་ཤེས་ཡོད་ཁྱད་ཆོས་ཀྩི་ཐོ་དེ་ ཨེམ་ཨེསྩི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་
འཛིན་སྐྱངོ་གོས་སྟོན་པ་གྩི་སྩི་སྙོམས་རྩིག་པ་མཁས་མཆོག་སེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནྩི་གྩི་དནོ་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ འཕྲུལ་རྩིག་བརག་ཞྩིབ་ནང་སྐུ་ཚད་༨ འཐོབ་ནུག བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཤེས་ཡོན་
ཁྱད་ཆོས་ཀྩི་ཐོ་འདྩི་ འཆྩི་མེད་རྡོ་རེ་གྩིས་མཚན་རགས་བཀོད་དེ་འདུག གོང་འཁོད་ཀྩི་མཁས་མཆོག་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ལས་སེ་འདྩི་ལུ་སྐུ་ཚད་༡༨ འཐེབ་ཐོབ་སྟེ་ དངུལ་འབལེ་གྩི་རྩིན་བཀདོ་ནང་ གོ་སབས་

འཐོབ་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༡༡༨; དོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: དགའ་ལགེས་རྡོ་རེ། ལས་འགུལ་འཛནི་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༧༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགན་: སཏ་ཅྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༡༠༨ ཅན་མ།)  

 
གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེ་སྩི་སྩི་/དྩི་ཨོ་པྩི་ཨེསྩི་-སྩི་ཨེམ་དྩི/༡༢/༨༨༦ སྩི་ཚེས་༡༩/༠༧/༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྩིཝ་ད་ གནད་དོན་འདྩི་ རྒྱུ་མཚན་

དང་ལན་པའྩི་གནས་སྟངས་གུར་ལྷདོ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ བསྣར་བཞག་འབད་ལུས་ཡོདཔ་སེ་ཨྩིན་པས། ཨྩིན་རུང་ ཞྩིབ་དཔྱད་དང་འཁྩིལཝ་ད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛནི་ ངོ་མྩིང་སཏ་
ཅྩི་ དང་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ ངོ་མྩིང་དགེ་ལགེས་རྡོ་རེ་གཉྩིས་ ངན་ལྷད་དང་འབེལ་བའྩི་ཉེས་སདོ་མ་འབད་བས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁོང་གཉྩིས་ཀྩི་ཐགོ་ལུ་ འགན་འཁྩི་བཀལ་མྩི་འདྩི་ 
བཏོན་བཏང་སྟེ་ཡོད། 

༤.༡.༩.  གས་ོབའྩི་ལྷན་ཁག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གསོ་བའྩི་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ དངུལ་འབལེ་གྩི་གནད་དནོ་ཚུད་དེ་མེད་པའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་ག་ར་ རྩིས་འགྩིག་འབད་་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 
    -         -         -     100 

2 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
     -          -          -     100 

3 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
       -            -            -     

     

100 

 བསམོས།      -      -      -    

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་། 

༡.༡  ཉམས་བཅསོ་མ་རྐྱབ་/ཚུལ་མྩིན་ཉམས་བཅསོ་ལས་བརནེ་ དདོ་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ལ་ོང་ོ༥ ལས་ལྷག་ བཀལོ་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

གསོ་བའྩི་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཉལ་ཁྩི་༣༥༠ འབད་མྩིའྩི་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༠༠ གྩི་ དོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་བཞྩི་བཙུགས་
ནུག འཕྲུལ་ཆས་འདྩི་སྩི་ལོ་༢༠༡༠ སྩི་ཟླ་༨ པའྩི་ནང་ ལཱ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཟླ་ངོ་བཞྩི་བཀོལ་སོད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་ཡར་སོང་ནུག འཛནི་སྐྱོང་གྩིས་ འཕྲུལ་ཆས་འདྩི་དུས་ཐོག་
ལུ་ ལེན་ནྩི་དང་ བརག་ཞྩིབ་ལངམ་སེ་འབད་ནྩི་ཚུ་ ངེས་བརན་མ་བཟོ་བར་འདུག ཁག་འབག་པ་འདྩི་གྩིས་ སྐྱོན་ཞུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནྩི་གྩི་དུས་མཚམས་ལུ་ བཅོ་ཁ་ལངམ་སེ་མ་རྐྱབ་མྩི་ལས་བརེན་ འཕྲུལ་
ཆས་འདྩི་ མེདམ་ཐལ་ཏེ་ ལོ་གངས་༥ ལས་ལྷག་གཡོག་སོད་མ་འབད་བར་འདུག འདྩི་གྩིས་གཞུང་གྩི་ཚད་འཛིན་གྩི་ཐོན་སྐྱདེ་དེ་ ཆུད་ཟད་གཏང་ནུག འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་
ཁང་གྩི་ཚགོས་གཙོ་གྩིས་ དོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཉལ་ཁྩི་༣༥༠ འབད་མྩི་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ཆ་ཤས་འབད་ གསོ་བའྩི་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་གསོ་བའྩི་རནེ་གཞྩི་གངོ་འཕལེ་སེ་ཚན་གྩིས་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་

སེ་ བཤད་ཡོདཔ་ཨྩིན།  (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༩༢; དོན་ཚན་༨.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས་ཚེ་རྩིང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ ཅན་མ། 
དཀོན་མཆགོ་བཟང་མོ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༤༢ ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འགོམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༥ 

ཅན་མ།)  
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གནས་སྟངས:  འཕྲུལ་ཆས་འདྩི་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ རྩིས་ཕུལ་ཡོདཔལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་་འབད་དེ་ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ པྩི་ཨར་ཨོ་/༢/ཇེ་དྩི་དབ་ལུ་ཨེན་ཨར་ཨེཇ་/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༦༢༣༦ སྩི་

ཚེས་༦/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ གོང་ཚད་རྩིན་བསྡུར་གྩི་ཐོག་ལས་ བཙོང་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ སྩི་ཚེས་༠༩/༠༡/༢༠༢༠ ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་
ཆུང་ཞལ་འཛམོས་སབས་ ཆ་འཇགོ་འབད་ཡྩི། 

༢. ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ། 

༢.༢  སྐྱནོ་ཞུགས་ལགེས་བཅསོ་ཀྩི་དུས་མཚམས་ནང་ སྐྱནོ་ཅན་གྩི་ལ་ཱཚུ་ ལགེས་བཅསོ་མ་འབདཝ་དང་ ཁག་ཡྩིག་གྩི་གནས་ཚགི་ཚུ་ལག་ལནེ་མ་འཐབ་པར་ཡདོཔ།  

གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཉལ་ཁྩི་༣༥༠ འབད་མྩི་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་སབས་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའྩི་ དོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ སྐྱོན་ཞུགས་
ལེགས་བཅོས་འབད་ནྩི་གྩི་དུས་མཚམས་ལུ་ བཅོ་ཁ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ཉམས་བཅོས་འབད་ནྩི་གྩི་ཐད་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་པའྩི་ དོན་ཚན་ལེ་ཤཱ་རང་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག 

འཛིན་སྐྱངོ་གྩིས་ གན་ཡྩིག་འདྩི་ལས་འགལ་བཅུག་པ་གྩིས་མ་ཚད་པར་ སྐྱོན་ཞུགས་ལགེས་བཅོས་འབད་ནྩི་གྩི་དུས་མཚམས་ལས་བརལ་ཡོད་པའྩི་བཅོ་ཁ་གྩི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༩༢; དོན་ཚན་༨.༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས་ཚེ་རྩིང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ཨང་༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ ཅན་མ། དཀོན་མཆོག་བཟང་མོ། བཀོད་ཁྱབ་

བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༤༢ ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༥ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས:  འཕྲུལ་ཆས་འདྩི་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ རྩིས་ཕུལ་ཡོདཔལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་་འབད་དེ་ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ པྩི་ཨར་ཨོ་/༢/ཇེ་དྩི་དབ་ལུ་ཨེན་ཨར་ཨེཇ་/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༦༢༣༦ སྩི་

ཚེས་༦/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ གོང་ཚད་རྩིན་བསྡུར་གྩི་ཐོག་ལས་ བཙོང་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ སྩི་ཚེས་༠༩/༠༡/༢༠༢༠ ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་
ཆུང་ཞལ་འཛམོས་སབས་ ཆ་འཇགོ་འབད་ཡྩི། 

 
༢.༣  ལག་ལནེ་གྩི་སབ་བཀདོ་དང་ རྒྱུན་སྐྱངོ་ལག་དབེ་ ད་ེལས་དངསོ་གནས་སངོ་བརྡར་ཚུ་ མ་སདོ་པར་ཡདོཔ།  

གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ཉལ་ཁྩི་༣༥༠ འབད་མྩི་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་སབས་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའྩི་ དོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་༤ གྩི་ཐད་ ཁག་
འབག་གན་ཡྩིག་ནང་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ ལག་ལེན་གྩི་སབ་བཀདོ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཚུ་ལེན་ནྩི་ དེ་ལས་ འཕྲུལ་རྩིག་པ་ཚུ་ལུ་ དངོས་གནས་སོང་བརྡར་ཚུ་བྩིན་དགོཔ་

སེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ ངེས་བརན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༩༩༢; དོན་ཚན་༨.༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས་ཚེ་རྩིང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ ཅན་མ། དཀོན་མཆགོ་བཟང་མོ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༤༢ ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འགོམ། ཞྩི་གཡོག་

ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༥ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངས:  འཕྲུལ་ཆས་འདྩི་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ རྩིས་ཕུལ་ཡོདཔལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་་འབད་དེ་ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ པྩི་ཨར་ཨོ་/༢/ཇེ་དྩི་དབ་ལུ་ཨེན་ཨར་ཨེཇ་/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༦༢༣༦ སྩི་

ཚེས་༦/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ གོང་ཚད་རྩིན་བསྡུར་གྩི་ཐོག་ལས་ བཙོང་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ སྩི་ཚེས་༠༩/༠༡/༢༠༢༠ ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་
ཆུང་ཞལ་འཛམོས་སབས་ ཆ་འཇགོ་འབད་ཡྩི། 

༢.༤  རྒྱུ་དངསོ་ཀྩི་ཉནེ་སྲུང་ལངམ་ས་ེམདེཔ།  

གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཉལ་ཁྩི་༣༥༠ འབད་མྩི་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་སབས་ རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༠༠ སེ་ དོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་༤ 

མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་འདྩི་ དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་མ་བཙུགས་པར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༩༢; དོན་ཚན་༨.༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས་ཚེ་རྩིང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་
དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ཨང་༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ ཅན་མ། དཀོན་མཆོག་བཟང་མོ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༤༢ ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔནོ་འགོམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༥ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངས:  འཕྲུལ་ཆས་འདྩི་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ རྩིས་ཕུལ་ཡོདཔལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་་འབད་དེ་ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ པྩི་ཨར་ཨོ་/༢/ཇེ་དྩི་དབ་ལུ་ཨེན་ཨར་ཨེཇ་/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༦༢༣༦ སྩི་

ཚེས་༦/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ གོང་ཚད་རྩིན་བསྡུར་གྩི་ཐོག་ལས་ བཙོང་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ སྩི་ཚེས་༠༩/༠༡/༢༠༢༠ ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་
ཆུང་ཞལ་འཛམོས་སབས་ ཆ་འཇགོ་འབད་ཡྩི། 

༣.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ། 

༣.༡  དདོ་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཀལོ་སདོ་འབད་མ་བཏུབ་ལས་ མཁ་ོཆས་གཞན་ཚུ་སྐྱནོ་ཞུགས་འབད་ཡདོཔ།  

གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཉལ་ཁྩི་༣༥༠ འབད་མྩི་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའྩི་སབས་ གཞྩི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའྩི་དདོ་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ བཀོལ་
སོད་འབད་མ་བཏུབ་ལས་ མཁོ་ཆས་ལེ་ཤ་དང་ བརག་དཔྱད་ཁང་ནང་ དགོས་མཁོའྩི་དདོ་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མ་བཏུབ་སངོ་སྟེ་འདུག ཁང་མྩིག་གྩི་དདོ་ཚད་ཡར་ཕར་སོང་ཡོད་མྩི་ལས་བརནེ་ འཁྱགེ་སྒྲོམ་མང་

རབས་ཅྩིག་མེདཔ་བཏང་ཡོད་པའྩི་ཁར་ མྩི་སེར་ལུ་དོན་སྨྩིན་ཅན་གྩི་ཞབས་ཏགོ་སོད་ནྩི་ནང་ བར་ཆད་རྐྱབ་སྟེ་འདུག  (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༩༢; དོན་ཚན་༨.༥; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས་
ཚེ་རྩིང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ ཅན་མ། དཀོན་མཆོག་བཟང་མོ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༤༢ ཅན་མ། 

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༥ ཅན་མ།) 
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གནས་སྟངས:  འཕྲུལ་ཆས་འདྩི་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ རྩིས་ཕུལ་ཡོདཔལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་་འབད་དེ་ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ པྩི་ཨར་ཨོ་/༢/ཇེ་དྩི་དབ་ལུ་ཨེན་ཨར་ཨེཇ་/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༦༢༣༦ སྩི་

ཚེས་༦/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ གོང་ཚད་རྩིན་བསྡུར་གྩི་ཐོག་ལས་ བཙོང་སྟེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ སྩི་ཚེས་༠༩/༠༡/༢༠༢༠ ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་
ཆུང་ཞལ་འཛམོས་སབས་ ཆ་འཇགོ་འབད་ཡྩི། 

༤.༢.  རངོ་ཁག 

༤.༡.༡.  རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་ བཀྲྩིས་གཡང་ར།ེ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ བཀྲྩིས་གཡང་རེ་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ག་ར་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 1.472 1.472        - 100  

 བསམོས།  1.472 1.472 -   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བ་  

༡.༡ ལ་ཱམཇུག་མ་བསྡུ་བར་ མཇུག་བསྡུའྩི་ལ་ཱས་ེརྩིས་ཁར་བཀདོ་ཡདོཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༨ 

ཀ༽ བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འགོ་གྩི་ ཚོང་ལའཱྩི་གོ་སབས་དང་གོང་འཕེལ་ཡར་འཕར་ལས་འགུལ་(ཨེམ་ཨེ་ཇྩི་ཨེའྩི་ 

པྩི) གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༨ གནས་པའྩི་ ཞྩིང་ཆུ་རླུང་འཐོན་འཆར་གཞྩིའྩི་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱ་སེ་ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀདོ་ནུག དངུལ་འབོར་འདྩི་ 

ཤུལ་ལས་དངུལ་སདོ་འབད་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ ལགོ་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ འཆར་དངུལ་གྩི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༩༢ དོན་

ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རགོས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག རངོ་ཁག་བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༧༠༢༣ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལུགས་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁེ་ལེན་འབད་ཡོད་པའྩི་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་བཙུགས་དགོཔ་འདྩི་ འབོར་འཛནི་ཨང་ཀ༠༡༠༤༤ སྩི་ཚེས་

༠༩/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་སངོ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

ཁ༽ བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༢༣༣ གནས་པའྩི་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་ཁག་ལེ་ཤ་ཅྩིག་ མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱ་སེ་ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་ དངུལ་
འབོར་འདྩི་ ཤུལ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ ཟད་སོང་

མཐའ་མ་སེ་རྩིས་ཁར་བཀདོ་མྩི་ལས་བརནེ་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ འཆར་དངུལ་གྩི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༩༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་ཚེ་རྩིང་། 
བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༢༠ ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རངོ་རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༢༠༠༧ ཅན་མ། ཨོན་བཟང་མོ། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག རངོ་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༧༠༢༣ ཅན་མ། བསདོ་ནམས་དབང་འདུས། རངོ་

རབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༢༠༠༧ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ལུགས་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁེ་ལེན་འབད་ཡོད་པའྩི་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་བཙུགས་དགོཔ་འདྩི་ འབོར་འཛནི་ཨང་ཀ༠༡༠༤༤ སྩི་ཚེས་

༠༩/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་སངོ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༡.༢ ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉསེ་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༤ 

བཀྲྩིས་གཡང་རེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འགོ་གྩི་ ཚངོ་ལའཱྩི་གོ་སབས་དང་གོང་འཕལེ་ཡར་འཕར་ལས་འགུལ་(ཨེམ་ཨེ་ཇྩི་ཨེའྩི་པྩི)གྩིས་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༤ གནས་པའྩི་ ཞྩིང་ཆུ་རླུང་འཐནོ་འཆར་གཞྩིའྩི་

བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ རྩིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ དུས་ཡུན་འཕར་འགངས་འབད་དེ་འབད་རུང་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་མྩི་ལུ་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༣༣༩༢ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉྩི་མ་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རགོས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག རངོ་ཁག་བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༧༠༢༣ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབོར་འཛིན་ཨང་ཀ༠༡༠༤༤ སྩི་ཚེས་༠༩/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་སོང་ཡོདཔ་ཨྩིན། 
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༤.༢.༣.  པད་ྨདགའ་ཚལ་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༦༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 1.962     -     1.962 -  

 བསམོས།  1.962     -  1.962   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༦༢ 

༡.༡ དནེ་ཅྩི་ཁམོ་སའེྩི་ས་ཁངོས་ནང་ སྣུམ་འཁརོ་ལམ་གསར་བཏནོ་ནང་ཚུལ་མྩིན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༦༠ 

པདྨ་དགའ་ཚལ་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དནེ་ཅྩི་ཁམོ་སེའྩི་ས་ཁོངས་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གསར་བཏོན་ནང་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ ཁག་འབག་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནསཔ་ལས་བརེན་ ཁག་
འབག་གྩི་ལཱ་ ཆ་མདེ་བཏང་ནུག ཁག་འབགཔ་གྩི་ཡྩིག་ཆ་དང་ དངུལ་སོད་འཛིན་ཤགོ་དབེ་ཞྩིབ་ དེ་ལས་ས་ཁོངས་ནང་དངོས་གཟུགས་བདནེ་དཔྱད་འབད་སབས་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ 
ད་ལྟོ་ཚུན་ལཱ་འབད་བའྩི་དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ལཱ་མ་འབད་བའྩི་ཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ དང་ ལས་དནོ་ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ཁག་འབག་གྩིས་བར་ལནེ་འབད་མྩི་དངུལ་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནྩིའྩི་

ཕྩིར་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༤༡༩ མ་སོད་པར་འདུག གནད་དོན་འདྩི་བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༠༡ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་བཟང་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༧༠༧༠༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༧༠༥༧ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༦༠ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྩི་ཚེས་༢༧-༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་ དམངས་
རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་འཛོམས་སབས་ བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ མངོན་མཐོའྩི་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་དང་གཅྩིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དེ་ དེ་འབལེ་
གྩི་གནས་རྩིམ་ཚུ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་དང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 

༡.༢ དངུལ་འཐབེ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ 

ཀ) པདྨ་དགའ་ཚལ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ནཱ་ནོང་རེད་འོག་ ཚ་རེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཁང་སེ་༢ སེ་མྩི་སོབ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༠ དངུལ་འཐེབ་

སོད་འབད་ནུག དེ་སེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་བའྩི་རྒྱུ་མཚན་འདྩི་ ལག་ལནེ་འཛིན་ཤགོ་ཚུ་ནང་ལས་ སནོ་བྩིན་མ་བཏོག་མྩི་ལས་བརེན་ཨྩིན་པས།  རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༥༠༡ དནོ་ཚན་༤.༡ 
པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད། བཟོ་རྩིག་

འགོ་དཔནོ་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༤ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངས: དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད།  

༤.༢.༤.  ཆུ་ཁ་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.658     -     0.658 0.00 

 བསམོས།  0.658     -  0.658   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
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༢. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༨ 

༢.༡ དངུལ་འཐབེ་སདོ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༨ 

ཀ) ཆུ་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ དུང་ནག་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ མཚན་རྩིག་བརག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༤༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འབོར་

དུམ་ག་ཅྩིག་བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའྩི་གནད་དོན་འདྩི་བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༧༦ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཅུ་ར་མུ་ནྩི་བྷ་ཏ་རའྩི། བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་འཕེལ། རངོ་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།)  

 
གནས་སྟངས: དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལྷག་ལུས་མ་ར་དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༨ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད།  

༤.༢.༥.  དར་དཀར་ན་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ དར་དཀར་ན་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 3.370     -     3.370      -  

 བསམོས།  3.370     -  3.370   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེ་ཡྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༢. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༧༠ 

༢.༡ དངུལ་འཐབེ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༧༠ 

ཀ) དར་དཀར་ན་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གངོ་གསེབ་མྩི་སེ་གངོ་འཕེལ་ལས་འགུལ་༼ཨར་ཨར་སྩི་དྩི་པྩི༽ གྩིས་སེ་ གཞྩི་བཙུགས་ཐགོ་ ཚང་ཁ་རདེ་འགོ་གྩི་ བཱ་དར་ཆུ་དང་པེ་སྟོད་ཁའྩི་ཞྩིང་ཆུ་གཡུར་

ཉམས་གསོ་གྩི་ལཱ་འདྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༧༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དེ་སེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སངོ་དགོ་མྩི་འདྩི་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་བཏང་བའྩི་སབས་ལུ་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔནོ་དང་ རངོ་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གཉྩིས་ཀྩིས་ ཁ་འབགཔ་གྩི་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ལེགས་ཤམོ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཉེས་འཐུས་དང་སོན་བྩིན་ཚུ་བསྐྱར་རདེ་མ་འབད་བར་ དངུལ་

སོད་འབད་མྩི་ལས་བརེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༢༤ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མ་ནྩི་ཀུ་མར་གྩི་ཤྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༡༤༠༡༠༣༤༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབངས་རྡོ་རེ། རངོ་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ ཅན་མ།)  

 
གནས་སྟངས: དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ དྩི་དྩི་ཨེ་/དྩི་ཨྩི་ཨེས་-༢༩/༢༠༡༡༨-༢༠༡༩/༥༢༧༥ སྩི་ཚེས་༥/༡༠/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ གནད་དནོ་

འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་འདུན་ས་ལུ་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་འདུག 

ཁ) དར་དཀར་ན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ ཉྩིམ་ཏོ་ལ་མྩི་སེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ལས་བདེ་པའྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཁང་ཚན་༢ སེ་མྩི་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་
ནུག དེ་སེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་དགོ་མྩི་འདྩི་ ཚད་འཇལ་བའྩི་སབས་ ཚད་འཇལ་གྩི་ཚད་གཞྩི་གཞན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་ཁ་ལུ་ ས་ཁངོས་བཟོ་རྩིག་འགོ་
དཔོན་དང་ རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གཉྩིས་ཀྩིས་ ཁ་འབག་ཀྩི་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཉེས་འཐུས་དང་སོན་བྩིན་ཚུ་བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་

འབད་མྩི་ལས་བརེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༧༢༤ དོན་ཚན་༡.༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀནོ་མཆོག་ཚེ་རྩིང་། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༡༠༠༡༧༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབངས་རྡོ་རེ། རངོ་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་  དངུལ་འབོར་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་ཡོད། 

ང་) དར་དཀར་ན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ ཉྩིམ་ཏོ་ལ་མྩི་སེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའྩི་ ནང་ཆས་ཚུ་མཁོ་སདོ་འབད་བའྩི་སབས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་སོད་
འཐེབ་དེ་ཡང་ འབལེ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་དང་ རོང་ཁག་ཤེས་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གཉྩིས་ཀྩིས་ གོང་ཚད་ཚུ་ལེགས་ཤམོ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་བར་ རྩིན་བཀདོ་གོང་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་བྩིན་མྩི་ལས་བརེན་ཨྩིན་

པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༢༤ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་པ། རོང་ཁག་ཤེས་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༡༡༠༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ 

བསྟན་པ། རངོ་ཁག་ཤེས་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༡༡༠༥༧ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེའྩི་སོར་ སྩི་ཚེས་༠༧/༠༩/༢༠༢༠ ལུ་ དན་སྐུལ་འབད་ཡྩི། 
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༤.༢.༨.  ཧཱ་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཧཱ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.078     -     0.078 -  

 བསམོས།  0.078     -  0.078   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ 

༡.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ 

ཧཱ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༥ ནང་འཁདོ་ལུ་ འགན་འཛནི་པ་ཚུ་མྩིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༦ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༨༩ དོན་ཚན་༢ 
པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་ཚེ་རྩིང་། རངོ་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༨༠༡༤ ཅན་མ། བསདོ་ནམས་དབང་ཕྱུག རངོ་ཁག་རྩིས་དཔྱད་འགོ་དཔནོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཨང་༢༠༠༥༠༨༠༩༧ ཅན་མ། བཀྲྩིས་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༥༡༡༠༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསདོ་ནམས་དབང་མོ། རྩིས་འཛནི་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞྩི་

གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༥༦ ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རངོ་བདག། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠ ཅན་མ།)  

 
གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ སྤ་རོ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་པའྩི་ཤུལ་ལས་ 

འགན་འཛནི་པ་ཚུ་ལུ་ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ བསྐྱར་རེད་འབད་དགོ་པའྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་སྟེ་འདུག ཨྩིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ སྩི་ཚེས་༠༧/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་
ལུ་ མདུན་སྐྱོད་ཚུ་མ་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད། 

༤.༢.༩.  སྤུ་ན་ཁ་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྤུ་ན་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.168     -     0.168 -  

 བསམོས།  0.168     -  0.168   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨ 

༡.༡ དངུལ་འཐབེ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨ 

སྤུས་ན་ཁ་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ཆུ་སྦུ་རེད་འགོ་ནང་ དངོས་གྲུབ་ཆུ་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་སབས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༨ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་སོད་འཐེབ་འདྩི་ཡང་ ཅ་
ཆས་ཀྩི་ཐོ་གཞུང་སོ་སོར་གཉྩིས་ཡོད་མྩི་གུར་ རྩིས་བསོམས་ཅགོ་ཐདཔ་གཉྩིས་ཡོདཔ་ད་ རྩིན་བསྡུར་ཚགོས་ཆུང་གྩིས་ ནོར་འཁྲུལ་བདའ་མ་ཟུན་པར་ ཤུལ་ལས་ལོག་སྟེ་དབེ་ཞྩིབ་འབདཝ་ད་ རྩིན་གོང་ཆུང་ཀུ་ཡོད་

པའྩི་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ལུ་གཞྩི་བཞག་ཐགོ་ལས་མྩིན་པ་ རྩིན་གངོ་སོམ་ཡོད་མྩི་གུར་བརྩི་བཏོན་ཏེ་སོད་མྩི་ལས་བརེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༢༤ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨལེ་
བྩི་ཆེ་ཏྩིརྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ར་མགྩིན་རྡོ་རེ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༢༦ 

ཅན་མ།)  
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གནས་སྟངས: དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡྩིག་ཨང་ དྩི་ཨེ་པྩི་/དངུལ་རྩིས་/༠༦/༢༠༡༨-༢༠༡༩/༢༦༡༨ སྩི་ཚེས་

༡༡/༠༩/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་འདྩི་ནང་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་འདྩི་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་དང་འབེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་པར་
ལཱ་ཁག་འདུག་ ཟེར་ཨྩིན་པས། 

༤.༢.༡༡. མགར་ས་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ མགར་ས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་

མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.058 0.030     0.028 51.72  

 བསམོས།  0.058 0.030  0.028   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེའྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༨ 

༡.༡ དངུལ་སདོ་གཉྩིས་ལྟབ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༨ 

སར་ས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སོབ་གྲྭའྩི་སོབ་དཔོན་༢ པ་ ངོམ་བསདོ་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ སྩི་ཟླ་༢ པ་དང་༣ པའྩི་དངུལ་ཕགོས་ཀྩི་ཆད་འཐུས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༥ སྩི་ཟླ་༤ པ་ནང་དངུལ་སོད་
འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་སྩི་ཟླ་༦ པ་ནང་ཡང་དངུལ་སོད་ནུག དེ་སེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བའྩི་གནད་དནོ་འདྩི་ མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་དང་རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་གྩི་བར་ན་ བརྡ་སདོ་དང་མཉམ་འབེལ་མདེ་མྩི་ལས་

བརེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༩༥༩ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 

བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསམོས་༠.༠༥༨ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ལྷག་

མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༨ ལུས་ཏེ་ཡོད། 

༤.༢.༡༣. ཐྩིམ་ཕུག་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་། 

 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཐྩིམ་ཕུག་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། - - - -  

 བསམོས།  - - -   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ། 

༡.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག 

ཐྩིམ་ཕུག་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ སེ་ཚན་སོ་སོའྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༣༢ དནོ་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཅཱན་དརའ་
ཨེམ་པཱན་ད། རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༡༣༧ ཅན་མ། དངོས་གྲུབ་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༢༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། 

དྲུང་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༠༧༠༧༢ ཅན་མ།) 
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གནས་སྟངས: མ་ར་དངུལ་འབོར་འདྩི་ བསྐྱར་རདེ་འབད་ཡོད་རུང་ སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ལུ་བརྩི་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་༥༥,༤༣༨.༩༦ བསྐྱར་རདེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བར་ཡོད།  

 
༤.༣.  རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་། 
 

༤.༣.༡.  ཆུ་ཁ་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་ རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་།  
 

༤.  ཕུན་ཚགོས་གྩིང་རདེ་འགོ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྩི་འགོ་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། - - - -  

 བསམོས།  - - -   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༢. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ 

༢.༣  ས་ེརྩི་ན་ ལྩིམ་བུ་ཁ་ལུ་ གངོ་གསབེ་ཞབས་ཏགོ་སྨན་བཅསོ་ཁང་བཟ་ོཡདོ་མྩི་ས་གཞྩི་འདྩི་ ཐ་ོབཀདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སེ་རྩི་ན་ ལྩིམ་བུ་ཁ་ལུ་ གངོ་གསེབ་ཞབས་ཏགོ་སྨན་བཅོས་ཁང་རྐྱབ་ཡོད་པའྩི་ ས་གཞྩི་ཨེ་ཀར་༡ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ སའྩི་ཇོ་བདག་གྩིས་ རྒྱལ་

ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ནང་ལས་ ལག་ཁམ་བཏནོ་ཏེ་མ་བྩིན་ལས་བརེན་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༢༥༩ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རམ་པརའ་སདཱ་རའྩི། ཚགོས་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་

ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༢༡༡༠༠༡༡༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ བྩིར་ཁ་བཱ་དུར་རའྩི། རཔོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༢༡༡༠༠༠༣༡༢ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་སབས་ 
རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ བདག་དབང་སྤོ་སོར་དང་ ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ལས་ལག་ཁམ་ལ་སགོས་པའྩི་ འབེལ་ཡོད་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ ཕུལ་དགོ་པའྩི་བཀདོ་རྒྱ་

གནང་སྟེ་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད། 

༤.༣.༣.  བུམ་ཐང་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་ རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་།  
 

༢.  ཨུ་ར་རདེ་འགོ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཨུ་ར་རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.365 - 0.365 -  

 བསམོས།  0.365 - 0.365   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
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༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༥ 

༡.༡ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༥ 

ཨུ་ར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རཔོ་བགེསཔ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༣ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༢༢༣ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག 

རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༥༧༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༥༧༧ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེས་-བྩི་ཀྲྩི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༣/༢༠༡༩/༧༢༧ སྩི་ཚེས་༡༥/༠༧/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དན་སྐུལ་གྩི་ཡྩི་གུ་
བཏང་ནུག 

༤.༣.༥.  ཀྲངོ་གསར་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་ རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་། 

༡.  སརོ་ཕུགས་རདེ་འགོ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སོར་ཕུགས་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.097 - 0.097 -  

 བསམོས།  0.097 - 0.097   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ  

༢. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧ 

༢.༡ མྩི་ས་ེཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐབེ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧ 

ཀོར་ཕུག་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཀོར་ཕུག་སྩི་འོག་ནང་མྩི་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་ མྩི་སེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༧ དངུལ་འཐེབ་སདོ་ནུག དེ་སེ་དངུལ་སོད་

འཐེབ་སོང་མྩི་འདྩི་ རྩིང་ཐུང་མྩི་ཀྲར་༧༩.༥༠ སེ་མྩི་མྩི་ལམ་གྩི་རྩིང་གངོ་མྩིན་པ་ ཤུགས་སྣནོ་ཐོག་བཟོ་མྩི་རྩི་འདམ་གྩི་ཆུ་གཡུར་གྩི་ རྩིན་གོང་སོད་མྩི་ལས་བརནེ་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༢༥ 
དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་ཕུན་ཚགོས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚུལ་ཁྩིམས་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་

ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༠༩༥༧ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས: དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ དངུལ་འབོར་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་༩༧,༥༩༨.༠༡ ཡོད་མྩི་འདྩི་ བསྐྱར་རེད༌མ༌འབད༌བར༌ལུས༌ཏེ༌ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་

ཨེ་ཨེས་-བྩི་ཀྲྩི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༣/༢༠༡༩/༡༠༠༤ སྩི་ཚེས་༢༩/༡༡/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་སྐུལ་གྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ནུག 

༤.༣.༡༠.  ལྷུ་ར་ེརངོ་ཁག་འགོ་གྩི་ རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་། 

 
༡.  སང་ཟུར་རདེ་འགོ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སང་ཟུར་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 0.035     -     0.035  

 བསམོས།  0.035     -  0.035  
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སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ 

༡.༡  ཁལ་གྩི་འངོ་འབབ་ལགོ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ 

སང་ཟུར་རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩི་ རེད་དྲུང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའྩི་ མྩི་སེར་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་བའྩི་གོང་གསེབ་ཁལ་ལགོ་སོད་འབད་ནུག དེ་སེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ནང་འཁོད་ཚད་

འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མདེ་མྩི་ལས་བརེན་ཨྩིན་པས། གནད་དོན་འདྩི་ རྒྱལ་གཞུང་ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེ་གྩིས་སྙན་ཞུ་བཀལ་བའྩི་ཤུལ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ལུ་བཏང་ཡོད། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༤༡༦༠ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་དབང་། རེད་དྲུང་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་་ཨང་༡༠༦༠༣༠༠༠༡༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༣༥༣ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༧-༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་འཛོམས་སབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ གནད་དོན་འདྩི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅྩིག་ཁར་ མཉམ་འབེལ་ཞབས་འཛམོས་ཚོགས་པའྩི་སབས་ གསོ་སྟོན་འབད་ནྩི་སེ་གོས་ཐག་གཅད་ཡོདཔ་

ད་ དེ་འབེལ་གྩི་གསོ་ཆོད་ཚུ་ རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེས་-བྩི་ཀྲྩི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༣/༢༠༡༩/༧༢༣ སྩི་ཚེས་

༡༥/༠༧/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་སྐུལ་གྩི་ཡྩི་གུ་བཏང་ནུག 

༤.༣.༡༢. སྤུ་ན་ཁ་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་ རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་། 

 

༡.  སྒུ་མ་རདེ་འགོ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྒུ་མ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་འགོ་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།/2019 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
    -         -         -     -     

 བསམོས།      -      -      -      

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ། 

༡.༡  ག་ོགསབེ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤལེ་གྩི་ལ་ཱབསྟར་སདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

སྒུ་མ་རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྒུ་མ་དང་འོ་ལ་མཁའྩི་གོ་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལས་རྩིམ་ནང་ ཕྩི་རོ་རྩི་སའྩི་ཆུའྩི་ཀྲངེག་གྩི་ར་བར་ རེ་ལགོ་ཅན་གྩི་ལྕགས་སྐུད་ཀྩི་རཝ་རྐྱབ་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ ཅ་དངོས་ཚུ་

སོད་དེ་ཡོད་ས་ཅྩི་རུང་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༦༦༩ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེལ་བྩི་ཆེ་ཏྩིརྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། 

ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རྩིང་། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་་ཨང་༡༡༠༠༤༠༠༠༤༠ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་ ཐ༥/༠༢/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༢༡༠༠ སྩི་ཚེས་༡༢/༠༨/༢༠༡༩ སྩི་ཚེས་༡༢/༠༨/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་
ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མྩི་ནང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ དབེ་ཞྩིབ་བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ་སེ་བཀོད་དེ་འདུག  

༤.༤.  རང་སྐྱངོ་ལས་ས།ེ 
 

༤.༤.༡.  རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སབོ་ས།ེ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥.༢༦༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 

ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༡༠ རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣.༢༥༤ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
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རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 
3.357 -    3.357 -    

2 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
24.239 

                      

-    
24.239 -    

3 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
17.668 2.010  15.658 

    

11.38  

 བསམོས།  
45.264  2.010  43.254 s 4.44  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༢.  ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༥༧  

༢.༡  སནོ་བྩིན་ཚད་ལས་བརལ་སདོ་ཡདོཔ་ལས་ ལག་ལནེ་རྩིས་ཐ་ོམཐའ་མ་ནང་ལུ་ གངས་འབརོ་མ་ལང་པའྩི་སྟབས་ཀྩིས་ རྩིས་སྙམོས་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༣༦ 

འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དནོ་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྩི་ཉལ་ཁྱྩིམ་  དེ་ལས་གཙུག་

ལག་གྩི་བདག་སྐྱོང་པའྩི་སདོ་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ ཁག་འབགཔ་ལས་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༣༦ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག 

ལས་འགུལ་འཛནི་སྐྱོང་པ་གྩིས་ ཁག་འབག་ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་༩ པ་ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥.༦༩༣ དངུལ་སདོ་འབད་བའྩི་ཡོདཔ་ད་ ལག་ལནེ་རྩིས་ཐོ་མཐའ་མམ་

ནང་ལས་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༣༦ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག དེ་མ་ཚད་ འཛནི་སྐྱངོ་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལཱ་གྩི་འཆར་གཞྩི་དང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཚར་བའྩི་བརྒྱ་ཆ་ཚུ་དབེ་དཔྱད་མ་འབད་
བར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༨༠ འབད་ཚར་རུང་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ཆྩིངས་ཡྩིག་དང་མ་འཁྩིལ་བར་ སནོ་བྩིན་ཚུ་རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག 

(རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆནེ་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབལེ་དབང་

འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༢.༢  ཟུར་སབོ་འཐུས་མ་བསྡུ་བར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༡ 

ལོ་སྩི་ས་ རང་བཞྩིན་སར་བྱུང་འཐོན་སྐྱེད་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ ནང་ སོང་བརྡར་པ་ཚུ་ལས་ ཟུར་སོབ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༢ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༡༩ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རེ་། སོབ་ཕྲུག་གྩི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྩི་གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༡༡༠༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ 

ཕུརཔ་རྡོ་རེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆནེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༠ མ་བཏབ་པར་ཡོདཔ་ལས་ དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༣. ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༢༣༩ 

༣.༡ དངུལ་འབརོ་རྩིས་འཐབེ་བསྡུ་ལནེ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༣  

འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛོད་ཁང་ སྩི་དནོ་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤངོ་ཚད་ཀྩི་ཉལ་ཁྱྩིམ་  དེ་ལས་ཆེ་

མཐོའྩི་སདོ་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་ཀྩི་ནང་ རྩིན་བསྡུར་དབེ་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་བཀདོ་ཡོདཔ་བཞྩིན་དུ་ ཁག་འབགཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་རྩིས་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༠.༦༣༣ བསྡུ་ལནེ་མ་འབད་བས། རྩིན་བསྡུར་དབེ་ཞྩིབ་ཚགོས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་ཕྩིར་སོད་ཚགོས་ཆུང་ལུ་ གལ་སྩིད་ ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་འདྩི་ རྩིན་གོང་ཉུང་ཤོས་བཀོད་མྩི་ ཨེམ་ཨེས་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་ལུ་སོད་ནྩིའྩི་
ཐག་གཅད་པ་ཅྩིན་ ཚོད་དཔག་དངུལ་འབོར་དང་ རྩིན་བཀོད་དངུལ་འབོར་གཉྩིས་ཀྩི་བར ཁྱད་པར་འཐོན་པའྩི་ཉེས་སྲུང་མ་དངུལ་འདྩི་ལེན་དགོསཔ་སེ་བཀདོ་ནུག རྩིན་བཀོད་པ་ཉུང་ཤོས་ཀྩིས་ རྩིན་བསྡུར་

གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༢༠༣ ཕུལ་མྩི་འདྩི་ ཚདོ་དཔག་རྩིན་གངོ་དངུལ་ཀྲམ་༣༨.༨༣༦ ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༧.༣༨% གྩིས་ཉུངམ་སེ་བཙུགས་ནུག  

ལཱ་ཕྩིར་སོད་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་སདོ་པའྩི་ཁས་ལནེ་གན་ཡྩིག་བྩིན་པའྩི་སབས་ ཁག་འབག་གྩིས་ ལས་དོན་ཉེས་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༢༠ དང་ ཁྱད་པར་བྱུང་བའྩི་ཉེན་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༣ བྩིན་
ནྩི་སེ་བཞག་ནུག ཤུལ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ཁྱད་པར་བྱུང་བའྩི་ཉེན་སྲུང་དངུལ་འབོར་འདྩི་ ཡངས་ཆ་བཏང་དགོ་པའྩི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞྩིན་ སྩི་ལོ་༢༠༡༠ སྩི་ཟླ་༣ པའྩི་སྩི་ཚེས་༡༦ ལུ་ གཙུག་ལག་གཙོ་
འཛིན་འོག་མ་དང་ འཆར་གཞྩི་དང་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱདེ་ཀྩི་མདོ་ཆེན་ དེ་ལས་ ནང་པའྩི་གསོ་བ་རྩིག་པའྩི་སོབ་ཚོགས་ཀྩི་མདོ་ཆེན་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སེའྩི་ བཀདོ་ཁྱབ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་
འོག་མ་ཚུ་ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་ནུག ཚགོས་ཆུང་གྩི་འཐུས་མྩི་བཞྩིཔོ་གྩིས་ ཁྱད་པར་བྱུང་བའྩི་ཉནེ་སྲུང་དངུལ་འབོར་འདྩི་ དགངོས་ཡངས་བཏང་ཏེ་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ནང་ཚུད་པའྩི་ལས་དནོ་བརྒྱ་
ཆ་༡༠ བཏགོ་བཞག་ནྩིའྩི་གོས་ཐག་གཅད་ནུག 

ཨྩིན་རུང་ ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་ཆོད་བྱུང་མྩི་འདྩི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁྩིམས་དང་སྒྲྩིག་གཞྩི་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་དོན་ཚན་༥.༤.༥ ‘ཚོད་ལས་བརལ་བའྩི་རྩིན་གོང་དམའ་དག་’ ཟེར་འཁདོ་ཡོད་མྩི་དེ་དང་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། 
དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ངེས་ཏྩིག་བཙུགས་དགོ་པའྩི་ ལས་དནོ་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ ཨྩིན་རུང་ ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་ཆོད་ལུ་མ་གནས་པར་ ལས་དོན་ཉནེ་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༥ ལུ་རྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
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ཡ་༤.༢༣༠ རྐྱངམ་ཅྩིག་སོད་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ཉནེ་སྲུང་བཙུགས་བཞག་གཞུང་བཞེས་སེ་བཏོག་མ་བཞགཔ་མ་ཚད་ རྩིན་བསྡུར་ཡང་ཆ་མེད་མ་བཏང་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༣ 
པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབལེ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༣.༢ འསོ་འབབ་དང་མ་ལན་པའྩི་བཟ་ོབསྐྲུན་གྩི་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་འབད་ཡདོཔ་ -  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༤༦༨ 

ཀ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་ ལྟོ་བཟའ་སའྩི་ཁང་མྩིག་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ ཚུ་འབད་བའྩི་སབས་ ཆོག་

མྩིན་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་འབད་མྩི་ལས་བརེན་ ཁག་འབག་ལུ་ དུས་ཡུན་འགངས་ཉྩིན་གངས་༢༦༥ ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལུ་བརྩིས་འཕབ་ད་ ཉེས་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༢༠ མ་
བཀོད་པས། འཛིན་སྐྱངོ་གྩིས་ དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཚར་༥ བྩིན་མྩི་གྩི་གངས་སུ་ ཡོངས་བསོམས་ཉྩིན་གངས་༥༧༥ ཡོདཔ་ད་ ཉྩིན་གངས་༣༡༠ ཁག་འབག་བར་ཆད་རྐྱབ་ཡོད་པའྩི་འགུར་ཐོབ་

བརོད་བཀདོ་མྩི་འདྩི་ ཁག་འབག་ཡྩིག་ཆ་ནང་ཚུད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག། གཙགི་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི་བགེསཔ། ཞྩི་

གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༦༠༡༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

 
གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ ཨེསྩི་དྩི་ཀེ་བཟོ་བསྐྲུན་

གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

ཁ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ “འཛནི་སྐྱོང་དང་ སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་ དེ་ལས་སྩི་དོན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་” འབད་བའྩི་སབས་ ཆགོ་མྩིན་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་ཉྩིན་གངས་༦༤༥ བྩིན་

ཡོདཔ་ལས་བརེན་ ཁག་འབག་ལུ་ ཡུན་འགངས་ཉེས་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལུ་བརྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༦༤༨ མ་བཀོད་པས། འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཚར་༦ འབདཝ་
ད་ ཡོངས་བསོམས་ཟླ་ངོ་༢༡ ལས་ལྷག་ཏེ་བྩིན་ནུག དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ཉྩིན་གངས་༡༣༧ དང་ བཟོ་བཀདོ་གོས་བསྟུན་པ་ལུ་ཉྩིན་གངས་༢༡ བྩིན་
ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཆགོ་མྩིན་འབད་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ ཁག་འབག་བར་ཆད་རྐྱབ་ཡོད་པའྩི་འགུར་ཐབོ་བརོད་བཀོད་མྩི་འདྩི་ ཆ་མེད་ཨྩིནམ་ལས་ དེ་ལུ་ཡུན་འགངས་ཀྩི་ཉེས་བ་ཕོགས་པས། 

(རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆནེ་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། བདེ་ཆནེ་དབང་འདུས་ 

འཛིན་སྐྱངོ་པ། སྩི་དྩི་བྩི་ཐོ་བཀདོ་ཨང་ ༡༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ རེན་འབེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ ཨེསྩི་དྩི་ཀེ་བཟོ་བསྐྲུན་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 

༣.༣ གནང་བ་མདེ་པར་ལས་དནོ་ཉནེ་སྲུང་མ་ཚངམ་ས་ེལནེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཆ་འཇགོ་གནས་ཡུན་རགོས་རུང་བསྐྱར་གས་ོམ་འབད་བར་བཞག་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༢༠ 

འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤངོ་ཚད་ཀྩི་ཉལ་ཁྱྩིམ་  དེ་

ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་ཀྩི་ནང་ རྩིན་བསྡུར་དབེ་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་འཐུས་མྩི་བཞྩི་གྩིས་ བཀའ་གནང་ཡོདཔ་བཞྩིན་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༥.༦༤༡ ལནེ་དགོ་པའྩི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༣༠ ལས་བརལ་མ་ལནེ་པས། དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གྩི་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་འབད་དེ་ ལཱ་འཇུག་བསྡུའྩི་ཚེས་གངས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མྩི་དང་
འཁྩིལ་ ལས་དནོ་ཁས་ལནེ་འགན་ཡྩིག་བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོ་པའྩི་དན་གསོ་ཚར་ལེ་ཤ་འབད་རུང་ འགན་ཡྩིག་བསྐྱར་གསོ་འབད་དེ་ཕུལ་མ་བཏུབ་པས། འཛནི་སྐྱོང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ གལ་སྩིད་ཁ་འབགཔ་གྩིས་ 

ཁག་འབགཔ་གན་རྒྱ་དང་འགལ་བའྩི་ ཉགོས་བཤད་རེ་འཐོན་པ་ཅྩིན་ དེ་འབེལ་གྩི་ཉེས་བ་ཕོགས་པའྩི་དནོ་ཚན་ ཁག་འབགཔ་གན་རྒྱ་ནང་མ་བཙུགས་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༥ པ། 
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆནེ་མཚོ་མོ། རྩིས་འཛནི་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༡༢༡༥ཡུ་ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ ཨེསྩི་དྩི་ཀེ་བཟོ་བསྐྲུན་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 

༣.༦  གསལ་བཀདོ་འབད་བའྩི་དངསོ་གངས་མ་ཡྩིན་པར་གཞན་བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་མྩི་ལུ་དངུལ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༨ 

འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤངོ་ཚད་ཀྩི་ཉལ་ཁྱྩིམ་  དེ་

ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ གསལ་བཀདོ་འབད་བའྩི་དངོས་གངས་མ་ཡྩིན་པར་གཞན་བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་མྩི་ལུ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༨ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སདོ་འབད་ནུག ཀ་ལ་བཅད་ཚན་སེ་བཟོ་བའྩི་སོའྩི་ཁམ་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་ཚབ་ལུ་ སྒྲྩིལ་བཏུབ་པའྩི་ཤྩིང་ཆས་ཀྩི་སོ་བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་ནུག 

དེ་སེ་བཙུགས་སྒྲྩིག་སོར་བསྒྱུར་འབད་དགོ་པའྩི་སོར་ དབང་ཚད་ཅན་གྩི་འགོ་དཔོན་ལས་གནང་བ་མེདཔ་མ་ཚད་ གོང་ཚད་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བར་ཐོབ་བརདོ་བཀོད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་
༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆནེ་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་

འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 
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༣.༨ གསོ་བསྟུན་པའྩི་ལས་བདེཔ་གཙ་ོཅན་ཤསེ་ཚད་ཆུང་བ་གཅྩིག་བས་ོབཞག་འབད་ཡདོཔ།  

འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤངོ་ཚད་ཀྩི་ཉལ་ཁྱྩིམ་  དེ་

ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟའོྩི་ལ”ཱ ཚུ་ནང་ བཟོ་བཀོད་དང་བལྟ་རགོ་གྩི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མོང་མངམ་མེད་མྩི་ གོས་སྟོན་པ་ག་ཁར་ལནེ་ཡོདཔ་ད་ དའེྩི་དོན་ལུ་
ག་རྔན་དང་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ཚད་འཛནི་ཅྩིག་མ་བཟོ་བས། བཟོ་བཀོད་དང་བལྟ་རོག་ཚུ་ནང་ གོས་སྟོན་ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་འདྩི་ ཕུན་ཚགོས་གྩིང་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེས་དྩི་ཀེ་གོས་སྟོན་ལུ་ རྩིན་བསྡུར་གངོ་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༡.༦༧༥ ནང་ལས་ རྩི་མོ་དང་བཟོ་བཀོད་དནོ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༡ དང་ བལྟ་རོག་གྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༤ ལུ་སེ་སོད་ནུག  
གོས་སྟོན་ཚོང་ལས་ཀྩིས་ རྩིན་བསྡུར་ཡྩིག་ཆ་དང་བཟོ་རྩིག་གྩི་གོས་འཆར་ནང་ལུ་ ཉམས་མངོ་ཅན་གྩི་ས་ཁངོས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་བྩིན་ནྩི་ཟེར་བཀོད་ཡོད་པའྩི་ལས་བེད་པ་འདྩི་ དགངོས་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ 
ཤུལ་ལས་ ས་ཁངོས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་མཁོ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མངོ་མངམ་མེད་མྩི་ཅྩིག་བྩིན་ནུག གསོ་སྟོན་ཚོང་ལས་ཀྩི་ ལས་བེད་པའྩི་སོར་འཁདོ་པའྩི་ཡྩིག་ཆ་གང་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ 
བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་སོར་ནྩིའྩི་གནང་བ་ཡང་མདེཔ་ལས་ ཁག་འབག་གྩི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ནུག  
ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཉམས་མངོ་མེདཔ་ལས་བརེན་ ཚད་མཇལ་དཔེ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་ ས་ཁོངས་ནང་བལྟ་རོག་ ལགེས་ཤོམ་སེ་མ་འཐབ་པའྩི་སྐྱནོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གྩིས་འབད་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་

འབད་བའྩི་ཁྱད་པར་ཚུ་གྩི་ རྩིས་བཏནོ་པའྩི་སབས་ལུ་ཡང་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བའྩི་རྒྱུ་མཚན་གྩིས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢༧ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་
ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱརེ་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། བདེ་ཆནེ་དབང་འདུས་ འཛིན་སྐྱངོ་པ། སྩི་དྩི་བྩི་ཐོ་བཀོད་ཨང་ ༡༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབེལ་དབང་

འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༣.༩  སྐྱནོ་ཅན་གྩི་ལ་ཱངསོ་ལནེ་འབད་ཡདོཔ།  

འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤངོ་ཚད་ཀྩི་ཉལ་ཁྱྩིམ་  དེ་

ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ ཚུ་ནང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་སབས་ འགོ་ལུ་བཀོད་མྩི་སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ངོས་ལནེ་འབད་ནུགཿ 

 ཁག་འབགཔ་གྩིས་ མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་མྩི་ འགྩིབ་ཀྩི་བསགས་མཛདོ་༢ དཀྲུམས་ནུག 

 གཟར་ཚད་ལགེས་ཤམོ་འབད་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་ལས་ ཨ་བའྩི་དུང་ཅུང་ནང་ལས་ཆུ་འཛག་པའྩི་སྐྱོན་འདུག 

 ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ལཱ་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་འཁྱུ་སའྩི་གཞངོ་ལ་ལུ་ཅྩིག་ནང་ཆུ་རང་མྩིན་འདུག 

 བུཚ་ཚུའྩི་ཆབ་གསང་གྩི་ ཆབ་དངོ་ཚུ་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལེགས་ཤམོ་མྩིན་འདུག  

 ས་བཀང་མྩི་ཚུ་ལགེས་ཤམོ་སེ་མ་ཨེབ་དང་ གཞྩི་རནེ་སྒྲྩིང་སྒྲྩིང་མེད་མྩི་ལས་བརེན་ རྩིག་གདན་དང་གཡུར་བ་ཚུ་ མར་ཐྩིམ་འགོ་བའྩི་སྐྱོན་འདུག  

(རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༠ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༦༠༡༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ 

རེན་འབལེ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ ཨེསྩི་དྩི་ཀེ་བཟོ་བསྐྲུན་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༣.༡༠ ཁག་འབགཔ་ལུ་ཉསེ་བ་དང་དགངོས་གལོ་མ་བཏང་པར་བཞག་ཡདོཔ།  

འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དནོ་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤངོ་ཚད་ཀྩི་ཉལ་ཁྱྩིམ་  དེ་

ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ས་ཁངོས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱངོ་ལུ་ རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ གནང་མདེ་
བསྐྱུར་ཡོད་མྩི་ལུ་ འབེལ་ཡོད་ཁྩིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གང་ཡང་མ་འབད་བས། ཁག་འབགཔ་ ཨམེ་ཨེས་བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་གྩིས་ ཁག་འབག་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་ཉྩིན་གངས་༥༧༥ འབད་བའྩི་མཐར་ སྩི་ལོ་
༢༠༡༤ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་སྩི་ཚེས་༨ ལུ་བཟོ་བསྐྲུན་གྩི་ལཱ་བཀོ་བཞག་ནུག ཨྩིན་རུང་ འཛནི་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ཆྩིངས་ཡྩིག་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ ལཱ་འདྩི་ཁར་ལས་བཏོན་མ་བཏང་བར་ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ བཟོ་བསྐྲུན་

གྩི་ལཱ་གནང་མདེ་བཀོ་བཞག་མྩི་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གང་ཡང་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་

འཛིན་བགེསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༦༠༡༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 
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༤. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༦༥༨ 

༤.༡ དུས་ཐགོ་མྩིན་པའྩི་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གལོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༥༧ 

འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤངོ་ཚད་ཀྩི་ཉལ་ཁྱྩིམ་  དེ་

ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ ཁག་འབགཔ་ཆྩིངས་ཡྩིག་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ དངུལ་ཁང་འགན་ཡྩིག་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ 
དུས་ཐོག་མྩིན་པའྩི་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གོལ་འབད་མྩི་ལུ་ཡང་ ངོས་ལེན་ག་ནྩི་མ་འབད་བས། ཁག་འབགཔ་ཆྩིངས་ཡྩིག་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅྩིན་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་འདྩི་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་
ཞྩིནམ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ཐར་གོལ་འབད་དགོཔ་ད་ ལྷག་ལུས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ དེ་ གནདོ་སྐྱོན་འཁྩི་བའྩི་དུས་ཡུན་ཚང་ཞྩིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅྩིག་ སོད་དགོཔ་སེ་འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ འཛནི་སྐྱོང་གྩིས་ གཏན་བཞག་མ་

དངུལ་ཡོངས་བསམོས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༦༩ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༥༧ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ བརྒྱ་ཆ་༩༡.༧༥ དེ་ཅྩིག་དངུལ་སོད་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དངུལ་ཁང་འགན་
ཡྩིག་བཏོན་པའྩི་ཐགོ་ལས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གོལ་འབད་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཁང་འགན་ཡྩིག་འདྩི་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ སྩི་ཟླ་༥ པའྩི་སྩི་ཚེས་༢༢ ལུ་ཆ་གནས་དུས་ཡུན་ཡོལ་ཏེ་འབད་རུང་ ལགོ་ཏེ་བསྐྱར་གསོ་

མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆནེ་མཚོ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རགོས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༡༢༡༥ཡུ་ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་

འབེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༤.༢ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ བྩིན་མྩི་འདྩི་མ་བཏགོ་པར་ལུས་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༥ 

འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤངོ་ཚད་ཀྩི་ཉལ་ཁྱྩིམ་  དེ་

ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟའོྩི་ལ”ཱ ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༥ གནས་པའྩི་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ བྩིན་མྩི་འདྩི་མ་

བཏོག་པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༨༥ དངུལ་སདོ་འཐེབ་སངོ་ཡོདཔ་སེ་མངནོ་གསལ་བྱུང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆནེ་པ་སངས། བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ རེན་འབེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༤.༥  བཟ་ོབསྐྲུན་ནང་དངུལ་སདོ་ཚངམ་ས་ེམ་འབད་བར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ 

འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤངོ་ཚད་ཀྩི་ཉལ་ཁྱྩིམ་  དེ་

ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ ཁྱྩིམ་ཐགོ་གྩི་རྩིབ་མ་ཚུ་ནང་ མངར་ལྕགས་བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་མྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༡༧༧ དངུལ་སོད་ཉུངམ་སོང་ནུག དེ་ཡང་ མངར་ལྕགས་ཀེ་ཇྩི་ཡོངས་བསོམས་༥༢༣༧.༥༦ དེ་གུར་ ཀ་ེཇྩི་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༥༠ རེ་སདོ་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ ཀེ་ཇྩི་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢༥ ལས་བརལ་མ་སོད་

པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༩ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ རེན་འབལེ་

དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༤.༨ ཆགོ་མྩིན/ལགོ་ལྟབ་/དངུལ་འཐབེ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༤  

ཀ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དནོ་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྩི་ཉལ་

ཁྱྩིམ་  དེ་ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟའོྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ནང་ བཏགེ་རྩིགཔ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཨམེ་ཨེས་ལྕགས་ཀྩི་ལག་བཤེད་རཝ་རྐྱབ་པའྩི་གནད་དནོ་

ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༢ དངུལ་སདོ་འཐེབ་སངོ་ནུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ངེ་ཏྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་

ཚད་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུངམ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་སོང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆནེ་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་

ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབལེ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

ཁ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྩི་ཉལ་

ཁྱྩིམ་  དེ་ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ ས་པག་ཅུ་དང་འབེལ་བའྩི་ལཱ་ཡོད་པའྩི་གནད་དནོ་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༨ དངུལ་སདོ་འཐེབ་སངོ་ནུག ཁང་སེ་ཀ་པ་དང་ཁ་པའྩི་འོག་ཐགོ་གྩི་ནང་ ས་པག་ཅུའྩི་རྒྱ་ཚད་ཨེམ་ཨམེ་༢༥༠ ཅན་མ་སེ་མྩི་འདྩི་ ལག་ལནེ་རྩིས་ཐོ་༤ པ་དང་ ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་༧ 



85 

 

པ་ནང་ལུ་འབདཝ་ད་ ཚར་གཉྩིས་ཐོབ་བརོད་བཀོད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆནེ་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ རེན་འབལེ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨམེ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ ཨེམ་ཨེསྩི་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

ག༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ སྩི་དནོ་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤངོ་ཚད་ཀྩི་ཉལ་ཁྱྩིམ་  དེ་ལས་ཆེ་

མཐོའྩི་སདོ་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ ཆུ་དུང་ཚུ་བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་བའྩི་གནད་དོན་ཐགོ་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༤ 

དངུལ་སདོ་འཐེབ་སངོ་ནུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ས་ཁོངས་ནང་བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་མྩི་འདྩི་ལས་ འཛིན་ཤོག་ནང་ གངས་ཚད་ཡར་སེང་ཏེ་ ཐོབ་བརོད་བཀོད་མྩི་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱརེ་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ རེན་འབལེ་དབང་འདུས། གཙུག་

ལག་སྒྲྩིག་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨེཕ་ཀྲྩི་ཨེམ/ཨེ་དྩི་ཨེམ/༡༠/༢༠༡༨/༡༩/༣༣༨ སྩི་ཚེས་༢༨/༩/༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ཨམེ་ཨེསྩི་ བ་ཆུང་བུལ་དརསྩི་
གྩི་རོད་རགོ་ཚུ་ འབྲུག་རོད་རགོ་ནང་འགྩིག་ལྟེ་བའྩི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

ང༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྩི་ཉལ་

ཁྱྩིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ གཤམ་ཁེབས་ཀྩི་ཚད་མཇལ་བའྩི་རྩིས་བཏོན་ནྩིའྩི་ཚབ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སྒྲྩིག་འབད་

འབདཝ་ འཐྩིང་གཞྩི་འགུར་ཚད་མཇལ་ཏེ་རྩིས་བཏནོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༠ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག དེ་མ་ཚད་ རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཉེས་བ་བརྒྱ་

ཆ་༢༤ གུར་རྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ དེ་ཅྩིག་ཕགོས་པས། བལྟ་རོག་གོས་སྟོན་པ་གྩིས་ ཁྱྩིམ་ཐོག་གཉྩིས་པམ་གྩི་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་གྩི་ འཐྩིང་གཞྩི་དང་གངམ་ཐོག་ལགོ་ཅྩི་རང་

ཚད་མཇལ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ འཛུལ་སོའྩི་འཐྩིང་གཞྩི་གུར་ ཀོ་ཏྲ་ཟེར་མྩི་རྡའོྩི་འཐྩིང་གཞྩི་བཏང་དགོཔ་ཡོད་རུང་ ཤྩིང་ཆས་བཙུགས་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ 
དོན་ཚན་༡༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་

འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབོར་རགས་ཨང་༤༢༩༤༠༢ སྩི་ཚེས་༡༡/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

ཅ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དནོ་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤངོ་ཚད་ཀྩི་ཉལ་

ཁྱྩིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟའོྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ཞལ་འཛོམས་ཁང་གྩི་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའྩི་ལཱ་མ་འབད་

བར་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ དངུལ་སདོ་འཐེབ་སངོ་ནུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༠ དངུལ་སོད་འབད་བའྩི་གུ་ལས་  ཉེས་

བ་བརྒྱ་ཆ་༢༤ གུར་རྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥ དེ་ཅྩིག་འཁྩི་དགོཔ་འདུག དངུལ་འཐེབ་སདོ་སོང་ཡོད་མྩི་ཚུ་ རྒྱུན་འཁོར་རྩིས་ཐོ་༢༠ པའྩི་ནང་ལས་བཏོག་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ ལུས་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༧ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆནེ་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ 

ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ རནེ་འབེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབོར་རགས་ཨང་༤༢༩༤༠༢ སྩི་ཚེས་༡༡/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

ཆ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྩི་ཉལ་

ཁྱྩིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ནང་ ཤུགས་སྣནོ་རྩི་འདམ་དང་ཀྲྩི་ཨེམ་ཀྲྩི་གྩི་ཀཝ་བཟོ་བསྐྲུན་འདྩི་ ལོག་ཅྩི་རང་མཇལ་ནྩི་འདྩི་

གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༩ དངུལ་སོད་འཐབེ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༨ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། 

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབོར་རགས་ཨང་༤༢༩༤༠༢ སྩི་ཚེས་༡༡/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

ཇ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྩི་ཉལ་

ཁྱྩིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟའོྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ནང་ ངར་ལྕགས་ཀྩི་རྩིབས་མ་ཚུ་རྩིས་བསོམས་བཏནོ་ནྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༣༥༨ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༩ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆནེ་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ རེན་འབལེ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབོར་རགས་ཨང་༤༢༩༤༠༢ སྩི་ཚེས་༡༡/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

ཉ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྩི་ཉལ་

ཁྱྩིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟའོྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ནང་ རྩིས་བསོམས་བཏནོ་ནྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༠ དངུལ་སོད་
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འཐེབ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢༠ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ རེན་འབེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབོར་རགས་ཨང་༤༢༩༤༠༢ སྩི་ཚེས་༡༡/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

ཏ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྩི་ཉལ་

ཁྱྩིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟའོྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ དངུལ་སོད་འཛནི་ཤོག་ཨང་༢༠ པ་ནང་ རྩི་འདམ་ས་བསེས་ཀྩི་ལཱ་འདྩི་ནང་ དགུ་

འཐབ་རྩིས་བཏནོ་འབད་བའྩི་སབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་
ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབལེ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ 

ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབོར་རགས་ཨང་༤༢༩༤༠༢ སྩི་ཚེས་༡༡/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

ཐ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྩི་ཉལ་

ཁྱྩིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐའོྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ ཆུ་གཡུར་དང་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྩི་ཀཝ་ དེ་ལས་ས་པག་ཅུའྩི་གང་ཚུ་མཇལཝ་ད་ 

གངས་ཚད་མཐོ་དགས་སེ་བཙུགས་མྩི་ལས་བརནེ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༡ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ 
རྩིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབལེ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབོར་རགས་ཨང་༤༢༩༤༠༢ སྩི་ཚེས་༡༡/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

ཐ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྩི་ཉལ་

ཁྱྩིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁངོས་གསར་བཟོའྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ སོབ་རྩིག་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་དང་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ ཁང་མྩིག་དབེ་ཚན་བཟོ་ནྩིའྩི་ལཱ་ནང་  

གངས་ཚད་མཐོ་དགས་སེ་བཙུགས་མྩི་ལས་བརནེ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ 
རྩིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབལེ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབོར་རགས་ཨང་༤༢༩༤༠༢ སྩི་ཚེས་༡༡/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

ད༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལས་ “སོབ་རྩིག་ཁང་མྩིག་དང་ དཔེ་མཛདོ་ཁང་ སྩི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྩི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྩི་ཉལ་

ཁྱྩིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟའོྩི་ལ”ཱ བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་སབས་ སོབ་རྩིག་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་དང་ཞལ་འཛམོས་ཁང་གྩི་ སོ་དང་སོ་ཅུང་ཚུ་བཙུགས་སྒྲྩིག་མ་

འབད་བར་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༧ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིན་
ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རེན་འབལེ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲྩིག་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ 

ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབོར་རགས་ཨང་༤༢༩༤༠༢ སྩི་ཚེས་༡༡/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

༤.༩ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༢༢༩ 

བརྒྱད་འདུ་ཚོང་རྩིག་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་གྩི་ སེར་དནོ་སོན་བྩིན་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༧༥༡) དང་ མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སནོ་བྩིན (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༩) གཉྩིས་ཀྩི་ཡོངས་བསོམས་ སནོ་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༡༡.༢༥༠ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༧༥༧ དོན་ཚན་༢.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྙན་ཞུ་ནང་མྩིང་ཐོ་བཀོད་མྩི་ལྟར། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ལྷ་དཀྲུ་་འཇམ་པ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་

ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༣༠༠༡ ཅན་མ) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༥ བསྐྱར་རེད་/རྩིས་སྙོམས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༠༦༥ དང་སྦྲགས་ ཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༤ 
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད།  
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༤.༤.༤.  རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.565 -     0.565      -  

 བསམོས།  0.565 -  0.565   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༢.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༥ 

༢.༢ ཟུར་སབོ་འཐུས་དང་ལྟ་ོཕགོས་ཆགོ་མྩིན་དངུལ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༥ 

འགན་འཛནི་པ་གཅྩིག་གྩིས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་གྩི་སངོ་བརྡར་འབད་བའྩི་བར་ན་ གཟུགས་ཁམས་མ་བདེ་བའྩི་སྐྱོན་གྩིས་ སོབ་དུས་དང་པ་ལས་  སོང་བརྡར་འཕྲོ་མཐུད་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་

གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༨ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ ལོག་མ་ལེན་པས། ཨྩིན་རུང་ ཟུར་སོབ་འཐུས་དང་ལྟོ་ཕོགས་ སོབ་དུས་༤ པ་ཚུན་ དངུལ་སདོ་འབད་མྩི་ནང་ལས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༣ ལོག་ལེན་པའྩི་ལྷག་ལུས་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༥ འདུག  

རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གྩིས་ གཙུག་ལག་གཙོ་འཛིན་འོག་མའྩི་ཡྩིག་ཚང་ལུ་ གནད་དནོ་འདྩི་ ཁྩིམས་ཞྩིབ་ཡོགས་ཁྱབ་ཀྩི་ཡྩིག་ཚང་གྩི་ གོང་དུ་ཕུལ་དགོ་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨྩིན།  (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༣༦༥༠ དོན་ཚན་༣.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཤྩི་མྩི་གུ་རུང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ དགའ་མཇལ་ལྷུན་གྲུབ། གཙུག་ལག་བཀོད་དཔནོ། ཞྩི་

གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༢༠༡༠༡༤ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། གཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་ཡྩིག་ཨང་ ཨར་སྩི་ཨེསྩི་སྩི་/ཨེ་ཨེཕ་ཨེསྩི་-༡༤/༢༠༡༩-༢༠/༡༠༠༧ སྩི་ཚེས་༠༣/༩/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་

འཁྩིལཝ་ད་ ཐྩིམ་ཕུག་ རངོ་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ གནང་བའྩི་འཁྲུན་ཆདོ་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༡/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ནང་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༡/༢༠༡༩ ནང་འཁོད་བཏབ་དགོཔ་སེ་ འཁྲུན་ཆདོ་གྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་སེ་ཨྩིན་པས། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ མ་བཙུགས་པར་ལུས་ཏེ་ཡོད། 

༤.༤.༥.  འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚགོས་ས།ེ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚགོས་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༠༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
0.400       -    

       

0.400  
     -     

2 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
1.805      -    

        

1.805  
      -     

 བསམོས།  
2.205         -    

        

2.205  

  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ 

༡.༢  ལུགས་མཐུན་མྩིན་པའྩི་སནོ་བྩིན་འཛནི་གལོ་འབད་ཡདོཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠  

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚགོས་སེ་གྩིས་ བལྟ་བཤལ་ལས་སོད་པ་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་ལྷག་ལུས་མདེ་པར་ ཕྩི་རྒྱལ་བར་ེསོར་དང་སལ་བཞག་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརན་བལྟ་བཤལ་གོང་འཕལེ་རྩིས་ཁ་ཟེར་ཡོད་མྩི་གུ་ལས་ ཨེམ་

ཨེས བུ་ཀྲཱན་པྩིལྩི་སེནཏ་ཧོ་ལྩི་དེ་ལུ་ ལུགས་མཐུན་མྩིན་པའྩི་སནོ་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ བལྟ་བཤལ་སོད་དངུལ་གྩི་ཁྩིམས་དང་འགོ་ལུགས་ དོན་ཚན་ ‘ཉ’ པ་
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ནང་ “བལྟ་བཤལ་ལས་སོད་པ་གྩིས་ ཡྩི་གུ་བཙུགས་མྩི་གུ་ལུ་ བཙུགས་བཞག་འདྩི་ནང་ལས་ སནོ་བྩིན་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ཐར་གལོ་འབད་དགོཔ་ཨྩིན་ད་ ལྷག་ལུས་ཚུ་བལྟ་བཤལ་ལས་སོད་པ་གྩིས་ འཛནི་ཤགོ་ཚུ་ཕུལཝ་

ད་རྐྱངམ་ཅྩིག་སདོ་དག”ོ པ་ལས་འགལ་བ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༤༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲྩིས་དཔལ་སྐྱྩིད། རྩིས་འཛནི་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ ༩༧༠༤༠༤༨ 
ཅན་མ། ཀུམ་བུ་སྒྲོལམ། རྩིས་་འཛནི་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དེ་པེན་དརའ་གཱ་ལེ། རྩིས་འཛནི་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༡༩ 

ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ ཨེལ་ཨེས་-༢༡/༢༦༩ སྩི་ཚེས་༢༩/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ སྩི་ཚེས་༡༢/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ ཁྩིམས་

ཁྩི་ཆེ་བའྩི་ནང་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༡༨ ལུ་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ ཁྩིམས་ཁྩི་༢ པའྩི་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ འཁྲུན་ཆདོ་གནང་མྩི་ནང་ རོད་ར་ལུ་ དངུལ་

འབོར་མ་ར་འདྩི་ ཉེས་བ་དང་སྦྲགས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༢༢,༡༣༣.༣༠ དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་སེ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ནུག ཨྩིན་རུང་ གོང་གྩི་ཡྩི་གུ་དང་འཁྩིལ་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩིས་ 
གནད་དོན་འདྩི་ མངོན་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་འདུག  

༢.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༥ 

༢.༡ ཅ་ཆས་དངསོ་གནས་ཀྩི་ལྷག་ལུས་མ་ཚང་པར་ཡདོཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༥ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༧ པའྩི་སྩི་ཚེས་༢༠ དང་༢༡ ལུ་ མཉམ་འབེལ་ཐོག་ལས་དངོས་གཟུགས་བདནེ་དཔྱད་འབད་བའྩི་སབས་ ཨཱསྩི་ཀྲྩིརཡ་གྩི་ བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱངོ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་

ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༥ གནས་པའྩི་ གོག་འབེལ་མཁོ་ཆས་ཚུ་མྩི་ཚང་བའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༡༠༠ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ཚེ་རྩིང་། སོབ་

སྟོན་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༩༠༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ དར་དཀར་རྡོ་རེ། དབུ་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༢༥༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སེ་གྩིས་ གཞུང་སྐྱངོ་འདུས་ཚགོས་ལས་བཀའ་སོབ་ཚུ་ལནེ་ཏེ་ དེ་འབེལ་གྩི་གོས་ཆོད་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་སོད་
དགོ་པའྩི་བཀདོ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 

 ཡྩིག་ཨང་ ཨེལ་ཨེས་-༠༥/༡༤༡༧ སྩི་ཚེས་༡༥/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ ལྟ་བཤལ་དང་མགོན་སྐྱངོ་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་གྩི་ ཁྩིམས་ལན་འགོ་དཔནོ་གངོམ་གྩིས་ ལྟ་བཤལ་ཚགོས་
སེའྩི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྩིལ་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་སེ་བཀདོ་དེ་ཡོད།  

༢.༢  ཟད་སངོ་ཆུད་ཟད་སངོ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༥༠ 

ཨཱསྩི་ཀྲྩིརཡ་གྩི་ བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སངོ་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ལས་ མུ་ཏྩིག་ཐང་ རྒྱལ་གཞུང་བལྟ་བཤལ་དང་མགོན་སྐྱོང་གཙུག་སེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༥༠ གནས་པའྩི་ བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་ཆས་དང་ མཉནེ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ཚུ་ ཆུད་ཟད་ཅན་གྩི་ཟད་སངོ་སྒྲུབ་ནུག མཉེན་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ཚུ་ ཚར་གཅྩིག་ཡང་འབད་སོད་མ་བཏང་པར་བཞག་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༤༡༠༠ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསདོ་ནམས་ཚེ་རྩིང་། སོབ་སྟོན་པ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༩༠༢༡ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དར་དཀར་རྡོ་རེ། དབུ་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༢༥༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚོགས་སེ་གྩིས་ གཞུང་སྐྱངོ་འདུས་ཚགོས་ལས་བཀའ་སོབ་ཚུ་ལནེ་ཏེ་ དེ་འབེལ་གྩི་གོས་ཆོད་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་སོད་
དགོ་པའྩི་བཀདོ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 

 ཡྩིག་ཨང་ ཨེལ་ཨེས་-༠༥/༡༤༡༧ སྩི་ཚེས་༡༥/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ ལྟ་བཤལ་དང་མགོན་སྐྱངོ་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་གྩི་ ཁྩིམས་ལན་འགོ་དཔནོ་གངོམ་གྩིས་ ལྟ་བཤལ་ཚགོས་
སེའྩི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྩིལ་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་སེ་བཀདོ་དེ་ཡོད།  

༤.༤.༨.  འབྲུག་གྩི་སབོ་གྲྭའྩི་ཆསོ་རྒྱུགས་དང་བརག་ཞྩིབ་ཚགོས་ས།ེ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་གྩི་སོབ་གྲྭའྩི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརག་ཞྩིབ་ཚོགས་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.629     -     0.629      -  

 བསམོས།  0.629     - 0.629   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༩ 



89 

 

༡.༡ སརེ་གྩི་སབོ་གྲྭའྩི་དནོ་ལུ་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ ལུགས་མཐུན་གྩི་ས་ོལས་པར་སྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༩ 

འབྲུག་གྩི་སོབ་གྲྭའྩི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརག་ཞྩིབ་ཚགོས་སེ་གྩིས་ གཞུང་ལས་བཀའ་རྒྱ་དང་གནང་བ་མེད་པར་ སེར་གྩི་སོབ་གྲྭ་༣༨ ཀྩི་དནོ་ལུ་ གསང་བའྩི་ཡྩིག་ཆ་པར་སྐྲུན་དང་ འགྲུལ་སྐྱདེ་འཐུས་འབདཝ་ད་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༩ གཞུང་གྩི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་སོང་སྒྲུབ་ནུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་གྩི་སོབ་གྲྭའྩི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརག་ཞྩིབ་ཚོགས་སེ་ལུ་ གནད་དོན་འདྩི་གྩི་སོར་ ཤེས་
རྩིག་ལྷན་ཁག་དང་གཅྩིག་ཁར་གོས་བསྟུན་འབད་དེ་ སརེ་གྩི་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ག་ར་ རང་སོའྩི་ཚོང་ལས་དང་འབལེ་བའྩི་རང་གཤྩིས་དེ་བཟུམ་ཅྩིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མྩི་འདྩི་ འོས་འབབ་ཡོད་དང་མེད་ཀྩི་ གོས་ཆདོ་
བཏོན་དགོ་པའྩི་དན་གསོ་འབད་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ ད་ཚུན་ ལྷན་ཁག་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ གོས་ཆོད་བཏནོ་ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་མ་ལྷདོ། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༣༢ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་

བསྟན་འཛནི། དོ་དམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༤༠༤༠༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ བསྟན་འཛནི་རྡོ་རེ། དྲུང་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང༩༢༠༨༡༠༠ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༡༠/༠༨/༢༠༢༠ ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དགོ་པའྩི་དན་སྐུལ་བཏང་སྟེ་ཡོད། 

༤.༥.  ལས་འཛནི་ཚུ། 
 

༤.༥.༢.  གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛནི་ཚད། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༣༤ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

4 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། ༣.434     -     ༣.434      -  

 བསམོས།  ༣.434     - ༣.434   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༤.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ། – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༣༤ 

༤.༤ དངུལ་སདོ་འབད་ཚར་བའྩི་ཡྩིག་ཆ་མ་ཚངམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༦༧ 

ཀ) ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ ཕུན་ཚགོས་གྩིང་ ཨམེ་ཨེས་ ཤར་མ་ས་ཆས་མཛདོ་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༢༣ གནས་པའྩི་ རྩི་ས་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྩི་ནང་ དངུལ་སོད་

འབད་བའྩི་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་མྩིན་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥ དོན་ཚན་༡༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་འདས་ སངས་རྒྱས་ཚེ་རང་། ཞྩིབ་རགོས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨ ཅན་མ། འཇྩིག་མེད་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་སེ་ཚན་གྩི་འགོ་འཛནི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་

རྩིང་བསྟན་འཛནི། ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས:  དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ཡང་ ཉེས་འཛུགས་པ་ ངམོ་འཇྩིག་མདེ་ཚེ་དབང་དང་འབལེ་བའྩི་གནད་དནོ་ཨྩིན་ད་ ད་ལྟོ་མངནོ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་
འདུན་ས་ནང་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

ཁ) ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ ཨེམ་ཨེས་ ཤར་མ་ས་ཆས་མཛདོ་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༤ གནས་པའྩི་ རྩི་ས་འགྲུལ་བསྐྱེད་ཀྩི་ག་ དངུལ་

སོད་འབད་བའྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་མྩིན་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༧༠༥ དོན་ཚན་༡༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་འདས་ སངས་རྒྱས་ཚེ་རང་། ཞྩིབ་རོགས་རྩིས་འཛནི་འགོ་དཔནོ། མྩི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨ ཅན་མ། འཇྩིག་མེད་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛནི་སེ་ཚན་གྩི་འགོ་འཛནི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་

རྩིང་བསྟན་འཛནི། ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས:  དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ཡང་ ཉེས་འཛུགས་པ་ ངམོ་འཇྩིག་མདེ་ཚེ་དབང་དང་འབལེ་བའྩི་གནད་དནོ་ཨྩིན་ད་ ད་ལྟོ་མངནོ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་
འདུན་ས་ནང་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༤.༥ རྩིན་གངོ་གྩི་ཐགོ་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཁལ་དངུལ་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧ 

ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ ཕུན་ཚགོས་གྩིང་ ཨམེ་ཨེས་ ཤར་མ་ས་ཆས་མཛདོ་ཁང་ནང་ལས་ རྩི་ས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ནང་ རྩིན་གངོ་གྩི་ཐོག་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཁལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧ 

དངུལ་སདོ་འབད་ནུག གནད་དོན་འདྩི་བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥ དོན་ཚན་༢༠ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་འདས་ སངས་རྒྱས་ཚེ་རང་། ཞྩིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔནོ། 
མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨ ཅན་མ། འཇྩིག་མདེ་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་སེ་ཚན་གྩི་འགོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་

བསྟན་འཛནི། ཡོངས་ཁྱབ་འཛནི་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས:  དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ཡང་ ཉེས་འཛུགས་པ་ ངམོ་འཇྩིག་མདེ་ཚེ་དབང་དང་འབལེ་བའྩི་གནད་དནོ་ཨྩིན་ད་ ད་ལྟོ་མངནོ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་
འདུན་ས་ནང་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། 
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༤.༥.༤.  རང་བཞྩིན་ཐནོ་སྐྱདེ་གངོ་འཕལེ་ལས་འཛནི་ཚད། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རང་བཞྩིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕལེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.756 
    -     

0.756      

0.00  

 བསམོས།  0.756 -  0.756   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

 ༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ། 

༢.༢ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༦ 

མོང་སར་ རང་བཞྩིན་ཐོན་སྐྱདེ་གོང་འཕལེ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ལས་གཡོགཔ་དང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ ལཱ་གཡོག་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༨༦ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༣༩༨༨ དོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགནོམ་རྡོ་རེ། ཨེཕ་ཨེ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༣༠༠༡༡༥༨ ཅན་མ་དང་ ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ར་མགྩིན་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱངོ་པ། 

ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ཨེན་ཨར་ཌྩི་སྩི་ཨེལ་/༢༢༡༢༢༠༢ ཅན་མ་དང་ ཨེམ་ཌྩི་ཏ་མང་། ལུང་ཕོགས་འཛནི་སྐྱོང་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༡༠༠༠༠༠༢ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: ངོམ་མགནམ་རྡོ་རེ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༦ མ་བཏབ་པར་ཡོདཔ་ལས་ དནོ་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་རེད་/རྩིས་་སྙོམས་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ གནད་དནོ་འདྩི་ མངནོ་མཐོ་
ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོད། 

༤.༥.༡༠  འབྲུག་བཟའ་སདོ་ལས་འཛནི་ཚད། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༠༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 3.306 3.306        -  100  

 བསམོས།  3.306 3.306 -   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.  ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་། 

༡.༡ ག་འཐུས་བསྡུ་ལནེ་འབད་མྩིའྩི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༠༦ ཆད་ལུས་འབྱུང་ཡདོཔ།  

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛནི་ཚད་ནང་ ཚོད་བསེ་གྩི་ཐོན་སྐྱདེ་བཙོང་མྩི་དང་ཉོ་མྩི་ཚུ་ལས་ རྩིན་བསྡུར་ས་གོ་ཚུ་ག་ཁར་བྩིན་མྩི་ལས་ ག་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤.༡༦༡ བསྡུ་ལེན་འབད་མྩིའྩི་

ནང་ལས་ དངུལ་གཉེར་པ་གྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༠༦ ལོག་སོད་འབད་ནུག གནད་དོན་འདྩི་འགོ་ཐགོ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞྩིབ་སེ་ཕྲན་གྩི་བདའ་ཟུན་མྩི་དེ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དྲུང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སར་

བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འདྩི་ད་ལྟོ་ དབེ་འཕྲོ་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༢༢ དོན་ཚན་༣.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་བདེ་སྐྱྩིད། དངུལ་གཉེར་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༩༠༩༩༢༩/མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༣༠༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པུར་ན་བྩི་ཏ་མང་། ཁྱྩིམ་ཚོགས་འཛིན་སྐྱངོ་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༡༠༠༦༨/མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༣༠༨༠༠༣༡༣༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་སའྩི་ འཁྲུན་ཆདོ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ སྩི་ཚེས་༠༩/༠༡/༢༠༢༠ ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ (༢༠༢༠) ཚོགས་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད།  
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༤.༦.  དངུལ་འབལེ་གཙུག་ས་ེཚུ། 

༤.༦.༡. འབྲུག་རྒྱལ་ཉནེ་བཅལོ་ལས་འཛནི་ཚད། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉནེ་བཅལོ་ལས་འཛནི་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༣༨༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལུ་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 19.388  19.388    -  100  

 བསམོས།  19.388     0.091  -   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ  

༡.༡  ས་ེཚན་ཁག་ལུ་ སྣུམ་འཁརོ་དང་ མྩི་རྐྱནེ་ ད་ེལས་སྣ་མང་ཉནེ་བཅལོ་ཀྩི་ཐབོ་བརདོ་རྩིས་ལྷག་འབད་ཡདོཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༣༨༨ 

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅལོ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་དང་ མེ་རྐྱེན་ དེ་ལས་སྣ་མང་ཉེན་བཅོལ་འཆར་གཞྩི་གྩི་ཐོག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༣༨༨ དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་

ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཐོབ་བརོད་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༩༥; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: འཕྲྩིན་ལས་རྡོ་རེ། འགོ་འཛནི། ཐོབ་བརདོ་སེ་ཚན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༠༧༠༩༠༠༡༧༨༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: བཀྲྩིས་བསྟན་འཛིན། སྩིར་བཏང་ལས་ཁུངས་ཀྩི་འགོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༠༩༠༢ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ འཛནི་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༠༩/༠༡/༢༠༢༠ ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛོམས་ཐངེས་དང་པའྩི་ནང་ གོས་ཆོད་ལུ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ཡོད་མྩི་ལུ་གཞྩི་
བཞག་སྟེ་ ཆ་འཇགོ་གྲུབ་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡྩི།  

༤.༦.༡.  འབྲུག་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛནི། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛནི་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གྩི་འགོ་ལུ་ དངུལ་འབེལ་གྩི་གནད་དོན་མདེཔ་ལས་བརནེ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོད་པའྩི་ 
བཅུད་བསྡུ་འོག་ལུ་་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 0.909     -     0.909      -  

2 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། -      -     -      -  

 བསམོས།  0.909 -  0.909   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༩ 

༡.༡  ཚངོ་མགནོ་རྫུས་མ་ལུ་སྐྱྩིན་འགྲུལ་གནང་གལོ་འབད་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ 

ཞལ་སང་གྩི་འབྲུག་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྩིས་ ཚོང་མགོན་རྫུས་མ་ལུ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་གནང་གལོ་འབད་ཡོད་པའྩི་གནད་དོན་༡༢ འདུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤ གནང་གལོ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༧༡༣; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛནི། འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། འཛིན་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེལ་/བྩི་ཀྲྩི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༣/༢༠༡༧/༣༥༦ སྩི་ཚེས་༢༦/༡༢/༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དན་སྐུལ་འབད་དེ་
ཡོད། 
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༡.༢ རྒྱལ་ཡངོས་དགངོས་ཞུ་དང་ འཚ་ོརནེ་མ་དངུལ་གྩི་ལག་ལནེ་མདེ་པའྩི་འཐུས་མྩི་ཚུ་ལུ་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཕྩིར་སདོ་འབད་ཡདོཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ 

ཀ) ཞལ་སང་གྩི་འབྲུག་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྩིས་ གནས་ཡོད་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཕྩིར་སོད་ཀྩི་ཁྩིམས་ལུགས་དང་བ་སོའྩི་རྩིམ་པ་ལས་འགལ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགངོས་ཞུ་དང་ འཚོ་རེན་མ་དངུལ་གྩི་ལག་

ལེན་མདེ་པའྩི་འཐུས་མྩི་༢ ལུ་ ཞྩི་གཡོག་གྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་བསམོས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ ཕྩིར་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༡༣; དོན་ཚན་༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: རྣམ་རྒྱལ་

བསྟན་འཛནི། འཛིན་སྐྱངོ་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། འཛནི་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ བྩི་དྩི་བྩི་ཨེལ་/གཞལམ/༠༨/༢༠༡༧/༦༩༥ སྩི་ཚེས་༢༠/༡༠/༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། 

ཁ) ཞལ་སང་རངོ་ཁག་པན་བང་གྩི་འབྲུག་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛནི་གྩིས་ གནས་ཡོད་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཕྩིར་སོད་ཀྩི་ཁྩིམས་ལུགས་དང་བ་སོའྩི་རྩིམ་པ་ལས་འགལ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགངོས་ཞུ་དང་ འཚོ་རནེ་

མ་དངུལ་གྩི་ལག་ལེན་མདེ་པའྩི་ འཐུས་མྩི་༣ ལུ་ ཞྩི་གཡོག་གྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༥ ཕྩིར་སོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༣༧༡༤; དོན་ཚན་༢; རྩིས་འགན་ཐད་

ཀར་: པདྨ་གཡུ་སྒྲོན། ཡན་ལག་ལས་རོགསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༨༠༠༢༩༣༥ ཅན་མ། ཀརྨ་དནོ་གྲུབ། ཡན་ལག་ལས་རོགསཔ། ངོ་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༡༥༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགན་: འཇམ་དབངས་བསྟན་འཛིན། འཛནི་སྐྱོང་པ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༢༣༥༠ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེལ་/བྩི་ཀྲྩི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༣/༢༠༢༠/༡༡༢༥ སྩི་ཚེས་༢༦/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་
ཕྩིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། 

༣.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ།  

༣.༡  འགལ་ཤརོ་འབྱུང་ཡདོ་པའྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཚུ་གྩི་རདོ་གཞྩི་ཡུན་འགངས་ས་ེལུས་ཡདོཔ།  

ཐྩིམ་ཕུག་ འབྲུག་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྩི་ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བ་གྩིས་ སྩི་ལོ་༡༩༩༡ ལས་ ༢༠༡༥ ཚུན་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་འགལ་ཤོར་འབྱུང་ཡོད་པའྩི་གནད་དོན་༤༩༠ ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་གྩི་དང་ལེན་མ་འབད་

བར་འདུག གནང་གོལ་འབད་ཡོད་པའྩི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༧༡.༢༢ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༢༣.༥༦ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག དངུལ་ཁང་གྩིས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་རྩིས་ཁ་༢༨༣ ཁྩིམས་མཐུན་དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའྩི་ 

ལྷག་ལུས་༢༠༧ ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༡༢༠; དོན་ཚན་༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: སངྱས་རྡོ་རེ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ་གཙོ་འཛནི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༡༤༡༠༠༠༠༢༥༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགན་: སངྱས་རྡོ་རེ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱངོ་པ་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༥༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྩིས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁའྩི་ལྷག་ལུས་ཡོད་མྩི་ཚུ་གྩི་ཐགོ་ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དག ོ

༣.༢  ཁྱྩིམ་བཟའོྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁ་འགལ་ཤརོ་འབྱུང་ཡདོཔ།  

ཐྩིམ་ཕུག་ འབྲུག་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྩི་ཡྩིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་ འགལ་ཤོར་སོམ་སེ་འབྱུང་ཡོད་པའྩི་ཁྱྩིམ་བཟོ་སྐྱྩིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁའྩི་གནད་དོག་གཅྩིག་ཡོད་མྩི་ནང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢༤.༥༤༨ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག ཚོང་མགནོ་པ་འདྩི་གྩིས་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་ཚུ་བཏབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཁྩིམས་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ཉེན་སྲུང་གྩི་གཏའ་མ་འདྩི་རྩིན་བསྡུར་ཚོང་སྒྱུར་འབད་ནུག རྩིན་བསྡུར་ཚོང་སྒྱུར་

ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༥༠༠ རྐྱངམ་ཅྩིག་འཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འབྲུག་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྩི་རྩིམ་ལུགས་ནང་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་གྩི་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༧ འདྩི་ ཉེན་སྲུང་གྩི་གཏའ་མ་

མེད་པའྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་སེ་ བཙུགས་ཏེ་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༩༦; དོན་ཚན་༧; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: བཀྲྩིས་ཆོས་འཕེལ། ཁྩིམས་དནོ་ལས་རོགསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༩༩༡ 

ཅན་མ། སྨྩིན་དྲུག་ལྷ་མོ། ལས་འགུལ་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༦༠༠༠༧༤༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ཀུན་བཟང་འཕྲྩིན་ལས། ལས་སེ་དྲུང་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༩༠༢༠༠༠༤༤༥ 

ཅན་།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ བྩི་དྩི་བྩི་/ཨེ་ཨའྩི་དྩི་༠༨/༢༠༢༠/༢༩༡༢ སྩི་ཚེས་༡༧/༤/༢༠༢༠ ཅན་མ་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། 

 
༣.༣ གཡགོ་སདོ་མདེཔ་/དུས་ཚང་ཡདོ་པའྩི་རྩིས་ཁ་ཚུ་གྩི་སརོ་ལས་ ཚངོ་མགནོ་པ་ལུ་དན་སྐུལ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

ཀ) བུམ་ཐང་འབྲུག་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྩིས་ འབྲུག་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྩི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ལག་དེབ་༢༠༠༡ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ འབེལ་ཡོད་རྩིས་ཁ་འཆང་མྩི་ཚུ་ལུ་ 

བསགས་དངུལ་རྩིས་ཁ་ཚུ་ལག་ལནེ་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརནེ་གཡོག་སདོ་མེདཔ་འགོ་དོ་ཡོད་པའྩི་ དན་སྐུལ་དང་བརྡ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༤༣: དོན་ཚན་༢; རྩིས་འགན་

ཐད་ཀར་: བཀྲྩིས། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༦༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: བཀྲྩིས། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱངོ་པ། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༦༨ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

ཁ) བཀྲྩིས་བསང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛནི་གྩིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛནི་གྩི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ལག་དེབ་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ འབེལ་ཡོད་རྩིས་ཁ་འཆང་མྩི་ཚུ་ལུ་ 

རྩིས་ཁ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མྩི་ལས་བརེན་གཡོག་སོད་མདེཔ་འགོ་དོ་ཡོད་པའྩི་ དན་སྐུལ་དང་བརྡ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༡༦: དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: དོན་
གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༡༤༡ ཅན་མ། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༡༢ ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༡༣༢༤ ཅན་མ། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་
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ཨང་༠༣༣༩ ཅན་མ། ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༦༠༠༠༥༤༤ ཅན་མ། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༠༤༤༡ ཅན་མ། དངོས་གྲུབ་རྡོ་རེ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༠༩༩༣ ཅན་མ། 
གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༩༣ ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༡༥༦༣ ཅན་མ། ལག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༣༧ ཅན་མ། ཟླ་བ་ཚེ་རྩིང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ཨང་
༡༠༩༠༣༠༠༠༤༧༢ ཅན་མ། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༦༨ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ལུང་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༣༠༠༠༤༧༢ ཅན་མ། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༠༣༣༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགན་: རྣམ་རྒྱལ་རྩིན་ཆེན། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱངོ་པ་གོངམ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༢༠༠༤༠༨ ཅན་མ། གཡོག་གྩི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༤༡ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༧/༠༩/༢༠༡༩ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ཚགོས་པའྩི་སབས་ལུ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། 

༤.༦.༤.  འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛནི།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛནི་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གྩི་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
    -         -         -         -     

 བསམོས།  -  -  -  -  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ། 

༡.༡  ལས་འགུལ་གྩི་གནས་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་འསོ་འབབ་ལུ་མ་བལྟ་བར་ མ་ར་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡདོཔ།  

ཐྩིམ་ཕུག་འབྲུག་གྩི་དངུལ་ཁང་གྩི་ ལས་འཛནི་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཨེམ་ཨེསྩི་གོལ་དེན་སྐྱྩིད་གནས་དང་ ཨེམ་ཨེསྩི་བྩིའུ་པོནཊ་སྐྱྩིད་གནས་ནང་ ལས་འགུལ་གྩི་འོས་འབབ་དང་ ཁྩིམས་དོན་ཀྩི་ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤམོ་སེ་

བརག་ཞྩིབ་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༥.༤༢༥ གྩི་ མ་ར་བཙུགས་ནུག ལས་འགུལ་གཉྩིས་ཆ་ར་ནང་ གནས་ཡོད་ཀྩི་གནད་དོན་སམོ་སེ་རང་འདུག དངུལ་ཁང་གྩིས་ ཁྩིམས་ཀྩི་འཁྲུན་ཆདོ་དང་འཁྩིལ་
ཨེམ་ཨེསྩི་གོལ་དནེ་སྐྱྩིད་གནས་ཀྩི་ཉནེ་སྲུང་གཏའ་མ་གཙོ་བོ་དེ་ དངུལ་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་དང་ གཏའ་མ་བར་མ་དེ་ ཚོང་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཨེམ་ཨེསྩི་བྩིའུ་པོནཊ་སྐྱྩིད་གནས་ཀྩི་ཐད་ གནད་དནོ་

དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚགོས་ཀྩིས་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་བསང་ཡོད་པའྩི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༠༥༤; དོན་ཚན་༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: རྡོ་ཕུག་རྡོ་རེ། ལས་འཛིན་
དང་སེར་སེ་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་གཙོ་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༠༥༢༠ ཅན་མ། ཀརྨ་སྒྲོལ་མ། སྐྱྩིན་འགྲུལ་འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛནི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༡༡༠༠༡༢༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགན་: ཀརྨ་སྒྲལོ་མ། སྐྱྩིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛནི། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༡༡༠༠༡༢༠༦ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཀྲོང་གསར་ ཝྩིའུ་པོནཊ་རྩི་སཊོ་གྩི་སོར་ལས་ཨྩིན་མྩི་ གནད་དནོ་གྩི་ཐོག་ལུ་ ཀྲོང་གསར་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་
བའྩི་ཤུལ་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་འདུག 

གགོ་མ་ེལས་འགུལ་ཚུ་གྩི་མཉམ་འབལེ་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ། 
 

༥.༢.  མང་ས་ེཆུ་གགོ་མ་ེལས་འགུལ་དབང་འཛནི། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ མང་སེ་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ནང་ དངུལ་འབེལ་གྩི་གནད་དོན་མེད་པའྩི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་

འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གོག་འཕྲུལ་ལས་ཚན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ས་གནས་ཀྩི་ངོ་
ཚབ་བསོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ། 

- - - ༡༠༠  

 བསམོས།  - - -   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
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༥.༢.༣ གགོ་འཕྲུལ་ལས་ཚན་གྩི་ལ་ཱཚུ་ནང་ ས་གནས་ཀྩི་ང་ོཚབ་བས་ོབཞག་འབད་ཡདོཔ།  

མང་སེ་ཆུ་གགོ་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྩིས་ CIF/CIP བཀྲམ་སྤེལ་དང་ མཁོ་ཆས་ག་ར་གྩི་Ex-Works བཀྲམ་སྤེལ་བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་དང་ དགོས་མཁོའྩི་ལག་ཆས་ཚུ་ཚུད་པའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་

དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༡༦༢.༧༢༨ གྩི་དགོས་མཁའོྩི་སོར་ཆས་ཀྩི་ གོག་འཕྲུལ་ལས་ཚན་ EM-༡ པ་དེ་ ཨེམ་/ཨེསྩི་བྩི་ཨེཅ་ཨྩི་ཨེལ་ལུ་བྩིན་ནུག དེ་མ་ཚད་ བྩི་ཨེཅ་ཨྩི་ཨེལ་གྩིས་ 

ལས་འགུལ་དེ་ཁག་འབག་ཡྩིག་ཆས་ནང་བསམ་བཀོད་འབད་མྩི་དང་འཁྩིལ་ ཚུལ་བཞྩིན་དུ་བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་གྩི་རྩིན་གོང་ལས་བརྒྱ་ཆ་༡.༣༥ དང་ ལས་

འགུལ་ལུ་ དངུལ་འབལེ་གྩི་གནོད་པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩.༦༩༧ (དངུལ་ཀྲམ་༥,༡༦༢,༧༢༧,༨༠༣ x བརྒྱ་ཆ་༡.༣༥)བཀལ་ཐགོ་ལུ་ ཨམེ་/ཨེསྩི་ Bhutan Ventures Trading དེ་ ས་

གནས་ཀྩི་ངོ་ཚབ་འབད་བསོ་བཞག་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༥༩ དོན་ཚན་ཁ༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀོ་ཤྩིག་མ་ལྩིག། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན། ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༢༢༦༣༤༥༠ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཨེ་ཀེ་མྩིཤ་ར། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆནེ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༩༥༨༣༧༥ ཅན་མ་དང་ བཙན་ཅོག་ཚེ་རྩིང་། མཉམ་འབལེ་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆནེ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༠༨༡༠༠༠༠༦༠༡ ཅན་མ་ དེ་ལས་ པར་ཝྩིན་ནཱནཌ་ཝ་ན། མདོ་ཆེན་(དངུལ་འབལེ་) མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༩༥༩༣༥༧ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས: ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེ་ཇྩི་-ཨེས་པྩི་/༢༤/༢༠༡༩-༢༠/༡༡༥ སྩི་ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། 

 

 

 

************ 
 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མ། 
 

(སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་གནས་སྟངས།) 
 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི། 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་གསུམ་པའྩི་ཚོགས་ཐེངས་༢ པ་ནང་ཕུལ་

ཡོདཔ་ཨྩིན། བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་ནང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༡.༩༩༢ ཡོད་མྩི་འདྩི་ནང་ འཆར་དངུལ་

ལས་སེའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༥.༩༤༤ དང་ འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སེའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༦.༠༤༨ གཉྩིས་བསོམས་སྟེ་ཨྩིན། 
འབྲུག་གྩི་རྩིས་ཞྩིབ་བཅའ་ཁྩིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའྩི་ ལེའུ་༦ པ་ དོན་ཚན་༡༡༩ ལས་༡༢༣ ཚུན་གྩི་དགོངས་དོན་དང་འཁྩིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་གྩིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་

ནང་བསྐྱར་ཞྩིབ་ མང་རབས་ཅྩིག་འགོ་འདེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སེའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥.༨༧༣ དང་ འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་

སེའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༧.༠༢༠ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།  
ཐྩིག་ཁམ་: སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ ལས་སེ་ཁག་གྩི་ཚུལ་མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་མྩི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨྩིན། 

 
རྩིམ་
ཨང་། 

ལས་སེ། སྩི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་

དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡོདཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡོདཔ། % 

༡ ལྷན་ཁག་ཚུ།            50.699   27.376      23.323   54.00  

༢ རོང་ཁག་ཚུ། 1.457         

0.766  

0.691  52.57  

༣ རེད་འོག་ཚུ།              

6.239  

       

0.320  

       

5.919  

  5.13  

༤ རང་སོྐྱང་ལས་སེ།           37.549      17.411         

20.138  

 46.37  

འཆར་དངུལ་ལས་སའེྩི་བསམོས་-ཀ (༡ 

ལས་ ༤) 
       95.944  

      

45.873  
50.071  47.81  

༥ ལས་འཛིན།            98.014        

97.020  

       

0.994  

 98.99  

༦ གཞུང་མྩིན་ལས་སེ།            18.034             

-    

      

18.034  

     -    

འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་ས་ེ - ཁ (༥ 

ལས་ ༧) 
         116.048      97.020       19.028  

  

83.60  

ཡངོས་བསམོས་= (ཀ་ + ཁ) 
         211.992  142.893  

      

69.099  

  

67.40  

གོང་གྩི་ཐྩིག་ཁམ་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འབྱུང་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལས་སེ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༦༤ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༡.༩༩༢ རྩིས་འགྩིག་མ་

འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ འཆར་དངུལ་མྩིན་པའྩི་ལས་སེ་ཚུ་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༢.༨༩༣ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་པའྩི་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩.༠༩༩ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་
ཡོད།  

 

  

ཆ་ཤས་༡ པ།ཿ   ལ་ོབསྟར་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུའྩི་བཅུད་དནོ། 
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ཆ་ཤས་༢ པ།:བསྐྱར་ཞྩིབ་གྲུབ་འབས་ཁ་གསལ། 

༡.༡.༡ ལྷན་ཁག་ཚུ།  

༡.༡.༡.༡ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༨༦༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༦༠༨ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༥༥ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་
ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་

བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 29.863   24.608  5.255   

82.40  

 བསམོས།  
29.863    24.608  5.255   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༨༦༣ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༨༦༠ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

2.
༣ 

སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག 
29.863 24.608 5.255 

 བསམོས། 29.863   

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་གྩི་གནད་དནོ་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༨༦༣ 

ཀ) ཏྩིང་ཏྩི་སྩི་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སལེ་ལས་ཁུངས་ཡྩིག་ཚང་ནང་ སེ་ཚན་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤.༥༤༧ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག རྩི་ནག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ མྩི་དམངས་ལཱ་

གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༡༦༧ དངུལ་ཡྩིག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལས་འཛིན་གོལ་འབད་ནུག ཉེན་སྲུང་སོན་བྩིན་དང་ཚོལ་སྒྲུབ་ཀྩི་སོན་བྩིན་ལ་སོགས་པའྩི་དནོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༠.༣༨༠ ལས་འགུལ་གྩི་དངུལ་ཡྩིག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ལས་འཛིན་གོལ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༩༦༦ དོན་ཚན་༢.༡ དང་༢.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛནི་དབང་ཕྱུག 
རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༠༤༠༣༡ ཅན་མ། འཕྲྩིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༠༤༠༩༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༧༡༢༢ ཅན་མ།) 
 

གནས་སྟངསཿ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་འདྩི་ དོ་ཅྩིའྩི་རྩིས་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ ཡྩིག་ཨང་ དྩི་ཨོ་ཨར་/ཨར་ཨོ་/རྩིས་འཛནི-༠༧/༢༠༢༠/༤༠༤ སྩི་ཚེས་༡༣/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་

ཐོག་ལས་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དོན་ཚན་འདྩི་ དོ་ཅྩིའྩི་སྙན་ཞུ་ནང་ལས་ (དངུལ་འབོར་ 24.167+0.441) འཕྲོ་མཐུད་ནྩི་ཨྩིན། 

ཁ) བཟོ་རྩིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩི་འགན་འཛནི་པ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༥༣ རྩིས་ཆད་སེ་ལུས་ཏེ་འདུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་ ཀ་ལྩི་ཁོ་ལ་གཙང་ཆུ་ཉེན་སྲུང་གྩི་ 

མྩི་དམངས་ལཱ་ནང་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༦༤ དང་ བུམ་སེ་གྩིང་ཆུ་རུད་ཉེན་སྲུང་གྩི་ལཱ་ནང་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༨༩ བྩིན་ནུག སོན་བྩིན་རྩིས་ཆད་འབོར་ཆེ་དགས་སེ་
གསོག་འཇོག་འབད་མྩི་དེ་ འཛནི་གོལ་འབད་མྩི་མ་དངུལ་ཚུ་དང་ ལཱ་གྩི་མདུན་སྐྱདོ་དང་ རྩིས་སྙོམས་ཀྩི་རྩིས་ཁ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་ཀྩི་ཐབས་ལམ་མེད་མྩི་ལས་བརེན་ཏེ་ཨྩིན་པས། 

(རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༧ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དགོས་ཚེ་རྩིང་རྡོ་རེ། དང་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༡༡༠༣༡ ཅན་མ། བྷག་ཏ་རམ་དུང་ག་ན། ཞྩིབ་རོགས་བཟོ་
རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༢ ཅན་མ། པར་ཀཤ་གུ་རུང་། ཞྩིབ་རགོས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་༣ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༨༢༠༢ ཅན་མ། ཉྩི་མ་དབང་འདུས། 
བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཕུར་བ་རྩིག་འཛནི། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༧༠༦༩ ཅན་
མ། པདྨ། བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༡༠༩༦ ཅན་མ། བཀྲྩིས་རྒྱལ་མཚན། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༨༠༣༦ ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་

འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༧༠༢༣ ཅན་མ།)  

 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༥༦༦ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༡༢ རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༥༥ 
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 

 ༡) ལྷ་མོའྩི་རྩིང་ཁ་དྲུང་གྩི་གནད་དནོ་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ད་ ད་ལྟོ་བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག 
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 ༢) བཀྲྩིས་དབངས་རེ་རོང་ཁག་ བོམ་སེ་གྩིང་ཆུ་རུད་ཉེན་སྲུང་གྩི་ལཱ་འདྩི་ རངོ་ཁག་གྩིས་ཆ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ འཛནི་ཤོག་མཐའ་མམ་འདྩི་ སོད་ལེན་

གྲུབ་པར་ རངོ་ཁག་ནང་འངོ་དགོ་པའྩི་བཀོད་རྒྱ་བཏང་ནུག ཡྩིག་ཨང་ དྩི་ཨྩི་ཨེས་/ཨེཕ་ཨྩི་ཨེན་དྩི་/༣༤/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༨༨༢ སྩི་ཚེས་༡༡/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་
ཐོག་ལས་ གནད་དནོ་འདྩི་ རོང་ཁག་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ ཁྩིམས་དཔྱད་ཀྩི་དོན་ལུ་བཏང་སྟེ་ཡོད།  

 

༡.༡.༡.༢ གས་ོབའྩི་ལྷན་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གསོ་བའྩི་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༣༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་
ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་
ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་
བའྩི་དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་

མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.505       -    0.505     -    

2 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 9.127       -    9.127      -    

 བསམོས།  

9.632 

       

-    9.632   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༥ 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་མྩི་གནད་དནོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

༡.༣ 
སྨན་རྩིགས་ཆ་ཚངས་བཀྲམ་སེྤལ་མ་འབད་མྩི་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་
ཀྩི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།  

0.505 - 0.505 

 Total 0.505 - 0.505 
ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བའྩི་གནད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ  

༡.༣. སྨན་རྩིགས་ཆ་ཚངས་བཀྲམ་སྤལེ་མ་འབད་མྩི་ལུ་ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉསེ་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡདོཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༥ 

སྨན་རྩིགས་བཀྲམ་སྤལེ་དང་ གསོ་བའྩི་རེན་གཞྩི་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༩༦༢ གནས་པའྩི་ སྨན་རྩིགས་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་མྩི་དེ་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༢ མ་
བཀལ་བར་འདུག འདྩི་ཡང་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་དང་གཅྩིག་ཁར་ ལས་འབེལ་འགན་ལནེ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་མྩི་དང་ ལས་ཁུངས་འོག་གྩི་འབེལ་ཡོད་སེ་ཚན་དང་ སེ་ཕྲན་ཚུ་གྩི་བར་ན་མཉམ་འབེལ་ལངམ་སེ་མེད་

མྩི་ལས་བརེན་འབྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༤༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་ཆོས་འཛམོས། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༥༡ ཅན་མ། དབངས་ལས་
རྡོ་རེ། ཞྩིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༥༡ ཅན་མ། འཕྲྩིན་ལས་སྒྲལོ་མ། ཞྩིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༢༠༥༠༣༥༣ ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྒྱ་
མཚོ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༤༡ ཅན་མ། བང་ཆུབ་དཔལ་འབོར། སྨན་སོར་མཁས་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༡༩༨ ཅན་མ། པདྨ་དབང་ཕྱུག སྨན་སོར་མཁས་

པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༣༠༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ རུ་ཌ་མ་ནྩི་དྩི་མཱལ། མཁོ་སྒྲུབ་འག་ོདཔོན་གཙོ་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༡༠༢༢ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད་། ཨེམ་ཨེས་པྩི་དྩི་ དྩི་ཨེམ་ཨེས་ཨེཇ་ཨའྩི་གྩིས་ དབེ་ཞྩིབ་ལགོ་སྟེ་འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོད་མྩི་གུར་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ དུས་ཡུན་འགངས་ལུས་པའྩི་

ཉེས་འཐུས་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་༨༤༧,༥༤༨.༤༩ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༥༩༢,༡༤༥.༡༥ གུར་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ཡོད། 

 དེ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༨༦༩༡༤.༤༠ (དངུལ་ཀྲམ་༣༣,༤༩༩.༡༠+༤༥,༩༤༩.༨༠+༧,༤༦༥.༥༠) ཐམ་པ་འདྩི་ གསོ་བའྩི་མཁོ་ཆས་དང་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲྩི་ དེ་ལས་ ཨག་གརའ་

ཝལ་ཚུ་ལས་ལེན་ཏེ་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠༥,༢༣༠.༧༥ དེ་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ཚུ་ལས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༢ ནང་འཁོད་ རྩིས་

ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ མ་བཙུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཨྩིན་རུང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་་འབོར་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བར་ཡོད། 
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༢ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༢༧ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༢༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མདེཔ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

༢.1 
འབྲུག་གོག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ཡོད་པའྩི་ སོན་
བྩིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།  

9.127 - 9.127 

 བསམོས། 9.127 - 9.127 
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐགོ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༢.༡ འབྲུག་གགོ་མ་ེལས་འཛནི་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ཡདོ་པའྩི་སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༢༧ 

སྨན་རྩིགས་བཀྲམ་སྤལེ་དང་གསོ་བའྩི་རནེ་གཞྩི་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ༢x༡༥༠༠ KVA དང་ ༡༢༥༠ KVA འབད་མྩི་ཡན་ལག་གོག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་གྩི་ཆགས་གནས་ལོག་སྤོ་ནྩིའྩི་དོན་ལས་ ཐྩིམ་ཕུག་ འབྲུག་

གོག་མེ་ལས་འཛནི་ཚད་ལུ་ མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༢༧ འཛིན་གོལ་འབད་ནུག སོན་བྩིན་འདྩི་ཡང་ རྒྱ་གཞུང་གོགས་རམ་མ་དངུལ་གྩི་ལས་འགུལ་ ‘རྒྱལ་བཙུན་རེ་བཙུན་པདྨ་ཨའྩི་དང་ཨ་

ལོའྩི་སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་’ ནང་ལས་བཏང་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལོ་ངོ་༢ ལྷག་ཙམ་སོང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་
༡༥༠༡༧ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་རྩིང་། གོག་མེ་ བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། བཟོ་རྩིག་

འགོ་དཔནོ་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༧ ཅན་མ།) 
 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ གསོ་བའྩི་ལྷན་ཁག་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་སོད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་་འབོར་

འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 

 

༡.༡.༡.༣ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༤༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༡༧ རྩིས་འགྩིག་འབད་

བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༣༠ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 
7.147    2.217        4.930   31.02  

 བསམོས།  
7.147     2.217  

       

4.930  
  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༤༧  

ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༤༧ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མདེཔ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་

རྩིས་འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

༡.༡ ཁལ་འབབ་རྩིས་ལྷག  7.147 2.217 4.930 

༡.༢ ཉེས་ཆད་དང་ཉེས་བ་ཚུ་ཆོག་མྩིན་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོདཔ།  - - - 

 བསམོས། 7.147 2.217 4.930 

ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ   

༡.༡ ཁལ་འབབ་རྩིས་ལྷག - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༤༧ 

གཤམ་འཁདོ་ཀྩི་ལུང་ཕགོས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ཚུ་ནང་ ཁལ་འབབ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༦༤ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག འབོར་ཚད་ལ་ལུ་ ལོ་ངོ་༢ ལས་བརལ་རྩིས་ལྷག་སེ་ལུས་ཏེ་འདུག འདྩི་
ལས་བརེན་ ཁལ་འབབ་ཚུ་དུས་ཐགོ་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཐབས་ལུ་ རེས་དན་གྩི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཧེང་སལ་ར་སྒྲྩིང་སྒྲྩིང་བཟོ་དགོཔ་འདུག 

ཀ) ཁ) ཐྩིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འངོ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་ནང་ ཚོང་ལས་པ་སོ་སོ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ ཚོང་འབེལ་འབབ་ཁུངས་ཁལ་ཀྩི་གནད་དོན་༢༠ དང་ ལས་འཛིན་འབབ་ཁུངས་ཁལ་ཀྩི་གནད་དོན་

༣ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༤༩ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག ཚོང་ལས་པ་/ཁབ་བཏབ་མྩི་ཚུ་ལུ་ དན་སྐུལ་ཚུ་གཏང་སྟེ་འབད་རུང་ ཁལ་འབབ་ཚུ་བཏབ་མ་བཏུབ་པར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༣༨༨ 
དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆགོ་རྡོ་རེ། མཉམ་འབེལ་ཁལ་འབབ་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༩༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ལུང་ཕོགས་

མདོ་ཆནེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ ཅན་མ།) 



100 

 

གནས་སྟངསཿ  དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཅྩིག་ རྩིས་འགྩིག་འབད་་དེ་ཡོད། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨར་སྩི་ཨོ་/སྩི་ཨེན་ཨྩི(རྩིས་ཞྩིབ་)༢༠༡༩/༣༧༨ སྩི་ཚེས་༠༩/༠༩/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༤༤ 

ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༥༢ རྩིས་སྙོམས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༩༧ ལུས་ཏེ་ཡོད། བསྐྱར་རདེ་འབད་དགོ་པའྩི་དངུལ་

འབོར་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་༣,༠༣༡,༣༡༦.༣༤ འདུག སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་
སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སབས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་༡༡ པའྩི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་དེ་ གནད་དོན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོཔ་ད་ དེ་འབལེ་
གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་སོད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 

 

ག) ཐྩིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འངོ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ བཟང་ཁང་དང་ སྐྱྩིད་གནས་ཁང་ཚུ་ དེ་ལས་ གོག་ཐག་གྩི་ཞབས་ཏགོ་བྩིན་མྩི་ཚུ་རྩིས་ ཚོང་ལས་པ་༡༠ ལས་ འབྲུག་གྩི་བཙོང་ཁལ་ བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༧ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག ཁལ་འབབ་ཚུ་ཡང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདནེ་འཐབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡༢ ལས་ ༡༨ ཚུན་གྩི་བར་ རྩིས་

ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༣༨༨ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིག་འཛིན་དབང་མོ། འོང་འབབ་གཙོ་འཛིན་འགོམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་

འགནཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ལུང་ཕགོས་མདོ་ཆེན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ ཅན་མ།) 

 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གསོ་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གྩིས་ ཨེམ་ཨེས་ ག་རུ་དག་ཟ་ཁང་གྩི་བྩིན་བདག་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ དངུལ་ལྷག་མ་ཚུ་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དགོ་པའྩི་ ཡྩི་གུ་བཏང་
དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། ཨམེ་ཨེས་ མྩིཊ་པོནཊ་བཟའ་ཁང་གྩི་ཐད་དུ་ལྷོད་ཡོད་  དངུལ་ལྷག་མ་ཚུ་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩིའྩི་ ཁྩིམས་དཔྱད་ཀྩི་བ་རྩིམ་ཚུ་ག་ར་རགོས་སོང་ཡྩི་ཟེར་ཨྩིན་
པས། 

 

ག) ཐྩིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འངོ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཚོང་ལས་པ་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༩༠ གྩི་འབྲུག་གྩི་བཙངོ་ཁལ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༤༨༧༧ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིག་འཛིན་དབང་མོ། འོང་འབབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ལུང་

ཕོགས་མདོ་ཆནེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ ཅན་མ།) 

 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཅྩིག་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༩༣ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༧ བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༧༦ ལུས་ཏེ་

ཡོད། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སབས་ འངོ་འབབ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་འཁདོ་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་ཡོད་པའྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་སོད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 

 

ང་) སྤ་རོ་ ལུང་ཕོགས་འངོ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ བཟའ་ཁང་དང་ གཞྩིས་གནས་ཁང་ཚུ་ དེ་ལས་ ཟ་སོད་ཁང་ཚུ་རྩིས་ ཚོང་ལས་པ་༥ ལས་ འབྲུག་གྩི་བཙོང་ཁལ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག 

ཁལ་འབབ་ཚུ་ཡང་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༦ ལས་ ༡༢ ཚུན་གྩི་བར་ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༡༤ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། འོང་འབབ་གཙོ་འཛིན་འགོམ། 

ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བྩི་མལཱ་ཀུ་མར་པར་དཱན། ལུང་ཕགོས་མདོ་ཆནེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༤ ཅན་མ།) 

 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཅྩིག་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་་ཡོད། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ ལྷན་ཁག་གྩིས་བཤད་མྩི་ནང་ བཟའ་ཁང་༥ ནང་ལས་ ༤ གྩིས་ཁལ་ག་ར་སོད་ཡོད་རུང་ བཟའ་ཁང་གཅྩིག་གྩིས་ ཟླ་ངོ་༡༢ དེ་ཅྩིག་གྩི་དུས་ཡུན་སེང་བྩིན་རུང་ བཏབ་མ་
བཏུབ་པར་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅྩི། ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་འཁདོ་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་ཡོད་པའྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་སོད་དགོ་པའྩི་
བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 

འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ ཨེམ་ཨེས་ བྩི་ཀྲྩི་དགའ་ཚལ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འགོ་མྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ ལྷག་ལུས་ཡོད་མྩི་གནད་དནོ་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ དྩི་

ཨར་སྩི་/ཨེས་ཀྲྩི་དྩི/སེ་ཚན/༢༦/༢༠༢༠/༢༣༩ སྩི་ཚེས་༠༥/༠༨/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོག་གྩི་ ཁྩིམས་དོན་སེ་ཚན་ནང་བཏང་སྟེ་འདུག 

༡.༡.༡.༤ ས་ོནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༤༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་

མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥༡ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༩༨ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ། 

2.280      -    2.280   -     

2 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 1.269      

0.551  

0.718   43.42  

 བསམོས།  3.549      

0.551  

2.998   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༨༠ 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་མྩི་གནད་དནོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༨༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

༡.༡ 

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།  1.171 - 1.171 

༡.༢ 

རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.665 - 0.665 

༡.༣ 
འཆར་དངུལ་དང་འབེལ་བའྩི་ཟད་སོང་ཚུ་ བཏོགས་/བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོད་
པའྩི་ ཉེན་སྲུང་དང་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་ནང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ།  

0.361 - 0.361 

༡.༤ 

གཉེར་བཅོལ་ལཱ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  0.083 - 0.083 

 བསམོས། 2.280 - 2.280 

བཅའ་ཡྩིག་དང སྒྲྩིག་གཞྩི་ལས་འགལ་བའྩི་གནད་དནོ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིན་ཿ 

༡.༡. ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༡ 

དམ་སྩི་འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༡ འཐེབ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ལོ་ངོ་འདྩི་ལུ་ ཁག་འབག་པ་

/མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལས་ བཏོགས་བཞག་/བསྐྱར་རེད་ཀྩི་སོ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༣ འཐོབ་ཡོདཔ་དང་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ཀྩི་བསགས་དངུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤༤ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་

བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་མཇུག་གྩི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༡ གྩི་ མར་ཕབ་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ 

ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་གྩིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ་ལས་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།)  

 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་འཁོད་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ཀ་དང་གཅྩིག་ཁར་ འཁྩི་འགན་ཕོགས་
པའྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་ཡང་གལ་གཏོགས་འབད་ཐགོ་ལས་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ གནད་དནོ་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་འདྩི་ གལ་
གནད་གཙོ་རྩིམ་གཅྩིག་སེ་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ནྩིའྩི་ཐབས་ཤེས་སྟོན་དགོཔ་ད་ དེ་ཡང་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་མ་འགོ་མྩི་ཚུ་ ནམ་དགུན་གྩི་སྩི་ཚོགས་ནང་གོས་བསྡུར་འབད་ནྩི་
ཟེར་ འདནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི། 

 

༡.༢. རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༥  

དམ་སྩི་འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ དངུལ་རྩིས་ཀྩི་ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་ ལས་སྣ་སོ་སོ་ཚུའྩི་དོན་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༥ གྩི་ཟད་སོང་བདག་སྲུང་

འབད་དེ་ཡོད་མྩི་ཚུ་གྩིས་ འབེལ་ཡོད་རྒྱབ་བརེན་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་མྩིག་བཏནོ་འབད་ནྩི་མྩིན་འདུག ཟད་སོང་ཚུ་ཡང་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་ཀྩི་ཐོབ་བརདོ་དང་ ཞལ་འཛམོས་ཀྩི་ཟད་སངོ་ ཡྩིག་ཚང་མཁོ་ཆས་
མཁོ་སྒྲུབ་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡྩིག་ཚུ་ནང་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏགོས་པའྩི་ཁལ་བརྒྱ་༢ གཏང་ཡོད་པའྩི་དངུལ་དང་ ཉེན་སྲུང་གྩི་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་
བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོད་མྩི་ཚུ་ཨྩིན་པས། ཆད་སྐྱོན་འདྩི་ཡང་ རྩིས་འཛནི་གྩི་ལས་བདེ་པ་ལུ་ ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀདོ་ལེགས་ཤམོ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརནེ་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་ཀྩི་

ཚད་འཛིན་ཚུ་སྒྲྩིང་སྒྲྩིང་མེདཔ་དང་ དངུལ་སོད་ཚུ་ གནང་གོལ་འབད་བའྩི་སབས་ འབད་བརནོ་བསྐྱེད་དེ་མ་འབད་བའྩི་བརྡ་མཚནོ་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྩིན། ནགས་གྩིང་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱས། ནགས་གྩིང་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།)  

 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་འཁོད་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ཀ་དང་གཅྩིག་ཁར་ འཁྩི་འགན་ཕོགས་
པའྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་ཡང་གལ་གཏོགས་འབད་ཐགོ་ལས་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ གནད་དནོ་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་འདྩི་ གལ་
གནད་གཙོ་རྩིམ་གཅྩིག་སེ་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ནྩིའྩི་ཐབས་ཤེས་སྟོན་དགོཔ་ད་ དེ་ཡང་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་མ་འགོ་མྩི་ཚུ་ ནམ་དགུན་གྩི་སྩི་ཚོགས་ནང་གོས་བསྡུར་འབད་ནྩི་
ཟེར་ འདནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི། 

༡.༣.  འཆར་དངུལ་དང་འབེལ་བའྩི་ཟད་སོང་ཚུ་ བཏོགས་/བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོད་པའྩི་ཉེན་སྲུང་དང་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་ནང་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༣༦༡ 

དམ་སྩི་འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འད་མཉམ་པའྩི་ལོག་སོད་འཛནི་གོལ་མ་ཞུཝ་ལས་ ཁག་འབག་པ་/མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་/གཏན་བཞག་མ་

དངུལ་ལོག་སོད་ཀྩི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༡ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག ཟད་སོང་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་འབད་བཏོགས་/བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོད་

པའྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༢ ལས་བཏང་སྟེ་འདུག འདྩི་གྩིས་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབག་པའྩི་རྒྱུན་རྩིམ་རྩིས་ཐོའྩི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་ལས་བེད་པ་ཚུའྩི་ འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་ཀྩི་འཆར་
དངུལ་ནང་ལས་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་དང་འབལེ་བའྩི་དངུལ་སདོ་ཀྩི་རྒྱབ་རནེ་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག འདྩི་གྩིས་ ལས་སྣ་ཚུའྩི་འགོ་ལུ་ ཟད་སོང་བདག་སྲུང་མ་འབདཝ་དང་ འདྩི་ལས་བརེན་ 
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སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའྩི་ཟད་སོང་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་གྩི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་ཚན་༢.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་

རྩིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་གྩིང་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།)  

 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་འཁདོ་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ཀ་དང་གཅྩིག་ཁར་ འཁྩི་འགན་ཕོགས་
པའྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་ཡང་གལ་གཏོགས་འབད་ཐགོ་ལས་ གནད་དནོ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ གནད་དོན་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་འདྩི་ གལ་
གནད་གཙོ་རྩིམ་གཅྩིག་སེ་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ནྩིའྩི་ཐབས་ཤསེ་སྟོན་དགོཔ་ད་ དེ་ཡང་ གནད་དནོ་རྩིས་འགྩིག་མ་འགོ་མྩི་ཚུ་ ནམ་དགུན་གྩི་སྩི་ཚོགས་ནང་གོས་བསྡུར་འབད་ནྩི་
ཟེར་ འདནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི། 

༡.༤. གཉེར་བཅོལ་ལཱ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣ 

དམ་སྩི་འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གྩི་དོན་ལས་ འོང་འབབ་མྩིན་པའྩི་འཛནི་གལོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧༣ ལས་ཞུ་སྟེ་མེད་རུང་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༥༦ 

བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣ གྩི་ཟད་སོང་ལྷག་འཐེབ་སོང་སྟེ་འདུག ཚོང་མགོན་པའྩི་ལས་སེ་དང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འད་མཉམ་གྩི་འཛནི་གོལ་ཞུ་ནྩིའྩི་ཚབ་ལུ་ ཁྱད་

པར་ཞུགས་ཡོད་པའྩི་མ་དངུལ་དེ་ སྩིར་བཏང་གྩི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་ བཏང་སྟེ་འདུག དངུལ་འཐེབ་སདོ་འདྩི་ཡང་ ལས་བེད་པའྩི་འགྲུལ་འཐུས་/ཉྩིན་འཐུས་དང་ མགར་ས་རངོ་ཁག་ནང་ལགེས་ལན་གཞུང་

སྐྱོང་གྩི་ཞལ་འཛམོས་ཀྩི་མ་དངུལ་ནང་ལས་བཏང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་ཚན་༢.༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་གྩིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ་ལས་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།)   

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་

འཛོམས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་འཁདོ་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ཀ་དང་གཅྩིག་ཁར་ འཁྩི་འགན་ཕོགས་
པའྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་ཡང་གལ་གཏོགས་འབད་ཐགོ་ལས་ གནད་དནོ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ གནད་དོན་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་འདྩི་ གལ་
གནད་གཙོ་རྩིམ་གཅྩིག་སེ་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ནྩིའྩི་ཐབས་ཤསེ་སྟོན་དགོཔ་ད་ དེ་ཡང་ གནད་དནོ་རྩིས་འགྩིག་མ་འགོ་མྩི་ཚུ་ ནམ་དགུན་གྩི་སྩི་ཚོགས་ནང་གོས་བསྡུར་འབད་ནྩི་
ཟེར་ འདནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི། 

 

༣. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༨ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་

མདེཔ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

3.2 
བསྣར་བཞག་ཉེས་སོད་ཀྩི་རོད་རོག་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་
འབད་བར་ཡོདཔ།  

0.620 0.551 0.069 

3.3 
དངུལ་སོད་ ལྷག་འཐེབ་/ཆོག་མྩིན་/གཉྩིས་ལྟབ་ 
འབད་སོད་ཡོདཔ།  

0.033  0.033 

3.4 
སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ། 0.586  0.586 

3.5 
སོན་བྩིན་ཚུ་ཚུལ་བཞྩིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ།  

0.030 - 0.030 

 བསམོས། 1.269 0.551 0.718 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་གྩི་གནད་དནོ་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༣.༢. བསྣར་བཞག་ཉེས་སོད་ཀྩི་རོད་རོག་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༠  

སྤ་རོ་ མངའ་སེ་ནགས་ཚལ་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ བསྣར་བཞག་ཉེས་སོད་ཀྩི་གནད་དནོ་ཚུའྩི་ཐད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༠ གྩི་ཉེས་ཆད་དང་ རྒུད་འཐུས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག རོད་རགོ་ཚུ་
ཡང་ ཉེས་སོད་འབད་མྩི་ཚུ་གྩིས་ སེ་ཚན་དང་གཅྩིག་ཁར་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མ་བཏུབ་ལས་ ནགས་ཚལ་དང་ གྩིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ལུ་མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་འདུག འདྩི་གྩིས་མ་ཚད་ ཨེམ་ཨེསྩི་ཝང་

འུཌ་ཤྩིང་ད་ཁང་ནང་ ཁྩིམས་འགལ་གྩི་ཤྩིང་ཆས་(ཀོང་ཤྩིང་གྩི་ཤྩིང་དུམ་༢༡) བཏོན་བཞག་ཡོད་པའྩི་རདོ་རོག་འདྩི་ ལོག་སྟེ་རང་ མངའ་སེ་ཡྩིག་ཚང་ནང་གཏང་སྟེ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ‘སྩིའུ་དོ་སྩིན་ཤྩིང་

’(Psuedo Ginseng) གྩི་ཉེས་ཆད་ཀྩི་སོར་ལས་ ནགས་ཚལ་དང་ རང་བཞྩིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༠༦ ཅན་མའྩི་ནང་འཁོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ནགས་ཚལ་དང་ གྩིང་ག་ཞབས་

ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ འདྩི་ལུ་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དེ་ ཉེས་ཆད་ངེས་གཏན་མ་བཟོ་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༡༡ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀ་ཀ་ཚེ་རྩིང་། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་

འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀ་ཀ་ཚེ་རྩིང་། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡ ཅན་མ།) 
 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ པྩི་ཨེཕ་དྩི་/རྩིས་འཛིན/༢༠༢༠/༨༢ སྩི་ཚེས་༤/༧/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ སྤ་རོ་ མངའ་སེ་ནགས་ཚལ་ཡྩིག་ཚང་

གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༠ ཅན་མའྩི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༡ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༩ ལུས་ཏེ་ཡོད། 

༣.༣. དངུལ་སདོ་ ལྷག་འཐབེ་/ཆགོ་མྩིན་/གཉྩིས་ལྟབ་ འབད་སདོ་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣  

ཀ) བསམ་རེ་ རྡོ་ཕུག་ཅན་དྲུང་ཁང་བདག་སྐྱོང་གྩིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འགོ་གྩི་ ‘མཐའ་ཟུར་གོང་གསེབ་མྩི་སེ་གོང་འཕལེ་ལས་འགུལ་’ གྩིས་ བདེན་ཅུ་ཁ་-ཀ་དུ་

རྩིའྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༡༥ འཐེབ་སོད་འབད་དེ་འདུག དངུལ་འཐབེ་སོད་དེ་ཡང་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ ཆུ་དུང་བཙུགས་ཡོད་མྩི་དང་ ལམ་གྩི་སོར་བདའ་སྟེ་གང་སྣ་ཚོགས་

རྐྱབ་ཡོད་པའྩི་ཐོབ་བརདོ་བཀོད་ཡོད་མྩི་ལུ་ དངུལ་སདོ་འབད་དེ་འདུག ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ ལོག་བདནེ་དཔྱད་འབད་བའྩི་སབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༡༤ གནས་པའྩི་ལཱ་ཚུ་ བསྟར་
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སོད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ དེའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༡ དེ་ བསྐྱར་རེད་འབད་དགོཔ་ས་ེའཐོན་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༢༩ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཔལ་

འབོར། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༨ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འགྱུར་མེད། དྲུང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༨༠༣༡ ཅན་མ།) 

 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་འཁོད་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ཀ་དང་གཅྩིག་ཁར་ འཁྩི་འགན་ཕོགས་
པའྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་ཡང་གལ་གཏོགས་འབད་ཐགོ་ལས་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ གནད་དནོ་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་འདྩི་ གལ་
གནད་གཙོ་རྩིམ་གཅྩིག་སེ་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ནྩིའྩི་ཐབས་ཤེས་སྟོན་དགོཔ་ད་ དེ་ཡང་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་མ་འགོ་མྩི་ཚུ་ ནམ་དགུན་གྩི་སྩི་ཚོགས་ནང་གོས་བསྡུར་འབད་ནྩི་
ཟེར་ འདནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི། 

༣.༤. སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༥༨༦  

ཀ) བུམ་ཐང་དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་འཁོར་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་ཡྩིག་ཚང་ནང་ དབང་འདུས་ འབྲུག་གགོ་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་མྩིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༩༨ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག སོན་བྩིན་དེ་ཡང་ སྩི་ལོ་
༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༡ པའྩི་ སྩི་ཚེས་༥ ལུ་ གསེར་ཕུག་རེད་འགོ་ནང་ཡོད་པའྩི་ནུབ་ཕོགས་ནགས་གྩིང་ཡྩིག་ཚང་ནང་ གོག་མེ་རྩིམ་པ་༣ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ནྩིའྩི་གཉེར་བཅལོ་ལཱ་གྩི་དནོ་ལས་སོད་དེ་འདུག ཨྩིན་

རུང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༢ པའྩི་ སྩི་ཚེས་༣༡ གྩི་རྩིང་ འབྲུག་གོག་མེ་ལས་འཛནི་གྩིས་ མཐུད་སྦྲེལ་དེ་ མ་འབད་བའྩི་ཁར་ སོད་དངུལ་ཚུ་ཡང་ རྩིས་སྙོམས་/རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་
བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༢༤ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངྱས་དཔལ་འབོར། ནགས་གྩིང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༡༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་དོན་གྲུབ། 

ནགས་གྩིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༣༡ ཅན་མ།) 

 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་འཁོད་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ཀ་དང་གཅྩིག་ཁར་ འཁྩི་འགན་ཕོགས་
པའྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་ཡང་གལ་གཏོགས་འབད་ཐགོ་ལས་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ གནད་དནོ་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་འདྩི་ གལ་
གནད་གཙོ་རྩིམ་གཅྩིག་སེ་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ནྩིའྩི་ཐབས་ཤེས་སྟོན་དགོཔ་ད་ དེ་ཡང་ གནད་དོན་རྩིས་འགྩིག་མ་འགོ་མྩི་ཚུ་ ནམ་དགུན་གྩི་སྩི་ཚོགས་ནང་གོས་བསྡུར་འབད་ནྩི་
ཟེར་ འདནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི། 

༣.༥. སོན་བྩིན་ཚུ་ཚུལ་བཞྩིན་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ 

དམ་སྩི་འཇྩིགས་མདེ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ག་ཡྩིག་ཚང་གྩིས་ ཐོབ་དབང་ཡོད་པའྩི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྩི་ཐབོ་བརོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༣ ལས་མེད་རུང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༣ གྩི་ སོན་བྩིན་ཚུ་གེ་

ར་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་སེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ཚུལ་བཞྩིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལོའྩི་དབར་ར་དགུན་བུབ་ལྟ་རགོ་གྩི་ལས་སྣ་ཚུའྩི་

དོན་ལས་ སོན་བྩིན་དངུལ་སོད་/རྩིས་སྙོམས་འབད་བའྩི་སབས་ འབེལ་ཡོད་ཀྩི་ལས་བདེ་པ་འདྩི་གྩིས་ འབད་བརོན་བསྐྱེད་དེ་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༥༠༠༤ དོན་ཚན་༣.༢ པ། རྩིས་
འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་གྩིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔནོ་ལས་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ ཅན་མ།) 
 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་
འཛོམས་སབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་འཁདོ་ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྩིང་ཀ་དང་གཅྩིག་ཁར་ འཁྩི་འགན་ཕོགས་
པའྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་ཡང་གལ་གཏོགས་འབད་ཐགོ་ལས་ གནད་དནོ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཁག་གྩིས་ གནད་དོན་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩི་འདྩི་ གལ་
གནད་གཙོ་རྩིམ་གཅྩིག་སེ་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ནྩིའྩི་ཐབས་ཤསེ་སྟོན་དགོཔ་ད་ དེ་ཡང་ གནད་དནོ་རྩིས་འགྩིག་མ་འགོ་མྩི་ཚུ་ ནམ་དགུན་གྩི་སྩི་ཚོགས་ནང་གོས་བསྡུར་འབད་ནྩི་
ཟེར་ འདནེ་བརྡ་གནང་ཡྩི།  

༡.༡.༡.༥ ཤསེ་རྩིག་ལྷན་ཁག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཤེས་རྩིག་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའྩི་གནད་དནོ་གྩི་འགོ་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་

ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་
གནསཔ།     -         -         -         -     

 བསམོས།  -  -  -   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 

 
 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།  
ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའྩི་གནད་དནོ་འདྩི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིན་ཿ 

༡.༡. མཇུག་བསྡུ་ལ་ཱགྩི་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ ཚུལ་མྩིན་དུ་ བདག་སྲུང་འབད་ཡདོཔ་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་མཁ་ོསདོ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༧༣ 
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སོབ་གྲྭ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ གོག་རྩིག་གངས་ཁ་༣༦(Ci5 with genuine Windows 10 OS) མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩི་གྩི་དོན་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ལཱ་གྩི་རྩིས་ཁའྩི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༡.༤༧༣ བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག ཁག་འབག་འདྩི་ མཁོ་སོད་པ་ལུ་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ སྩི་ཚེས་༢༣ ལུ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ནུག དངུལ་ཀྲམ་༡.༤༧༣ འདྩི་ མཇུག་བསྡུ་ལཱ་གྩི་རྩིས་ཁའྩི་འགོ་གྩི་
ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁ་ནང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ སྩི་ཚེས་༢༤ ལུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག མཁོ་མངག་བཀའ་རྒྱ་གཏང་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལས་ར་ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཐོབ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ལཱ་གྩི་རྩིས་
ཁའྩི་འགོ་ལུ་མ་དངུལ་ བདག་སྲུང་འབད་མྩི་འདྩི་འཆར་དངུལ་གྩི་བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བ་གྩིས་མ་ཚད་ ལས་ཁུངས་ཀྩི་སྙན་ཞུ་ཟད་སོང་ཡང་ ཡར་སེང་འབད་དེ་འདུག  
སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ནམ་དུས་ལུ་ མཁོ་སདོ་པ་གྩིས་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཟླ་ངོ་༡༠ ལྷག་སོ་རུང་ བཀྲམ་སྤལེ་མ་འབད་བར་འདུག འདྩི་གྩི་ཤུལ་ལས་རང་ ལས་ཁུངས་ཀྩིས་ དམངས་རྩིས་ལས་

ཁུངས་ལས་ འད་མཉམ་གྩི་མ་དངུལ་འཛིན་གོལ་ཞུ་སྟེ་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རདེ་རྩིས་ཁ་ནང་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༨༠༥ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ངག་དབང་ནོར་བུ། 

ཞྩིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༢༡༡༠༠༩༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀ་ཀ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༧༢༩༠ ཅན་མ།) 
 

གནས་སྟངས་:  དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། དངུལ་ཀྲམ་སཡ་༡.༤༧༣ བསྐྱར་རདེ་འབད་དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་རུང་ རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ནང་ལུ་
འཁོད་ཡོདཔ་བཞྩིན་ ལས་དནོ་ཉེན་སྲུང་དངུལ་འབོར་འདྩི་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད། 

༡.༡.༡.༦ ལས་གཡགོ་ལྷན་ཁག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་
བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.060     -     0.060 -  

 བསམོས།  0.060 -  0.060   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེའྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ 
ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 
སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་

ཕུལ་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་འགྩིག་མདེཔ།་ 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

༡.༡ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག 0.060 - 0.060 

 བསམོས། 0.060 - 0.060 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་གྩི་གནད་དནོ་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ 

ཐྩིམ་ཕུག་ བཟོ་རྩིགས་ཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་གྩི་འགན་འཛིན་པ་གཅྩིག་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ཁར་ སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༩༤ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ འཇྩིགས་མེད་རྡོ་རེ། དབུ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༠༧༡༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་དཔལ་སྒྲོན། དབུ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༦༠༨༡ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དོན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ ཨེམ་ཨོ་ཨེལ་ཨེཇ་ཨར་/ཨེཕ་དྩི་ཨར་ཨེ་ཨེལ་/༠༡/༢༠༢༡/༢༢༣ སྩི་ཚེས་༡༥/༠༩/༢༠༢༠ བཤེར་འཕྲོ་འབད་
འདུག 

༡.༡.༡.༧ ནང་སྩིད་དང་སལོ་འཛནི་ལྷན་ཁག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ནང་སྩིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ 
རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.448     -     0.448 -  

 བསམོས།  0.448    -  0.448   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
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༢ ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༨ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༨ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

2.1 
མཇུག་སོམ་གྩི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མྩི་ལས་བརནེ་ཆད་ཐོན་
ཡོདཔ།  

0.294 - 0.294 

2.༢ 
ཅཱ་ལཱན་/རྩིས་ཤོག་ཚུ་ག་སྒྲྩིག་མ་འབད་བར་ ཚོང་སྒྱུར་གྩི་ཁེ་འབབ་བསྡུ་

ལེན་འབད་བ་/བཏོག་ཡོདཔ།  

0.095 - 0.095 

2.༣ ཚོང་སྒྱུར་གྩི་ཁེ་འབབ་ཚངམ་སེ་མ་བཏོགཔ།  0.059 - 0.059 

 བསམོས། 0.448  0.448 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་གྩི་གནད་དནོ་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོད་ཿ 

༢.༡ མཇུག་སམོ་གྩི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མྩི་ལས་བརནེ་ཆད་ཐནོ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༤ 
སྤུ་ན་ཁ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གྩི་འགག་སེ་ སེ་ཚན་༢ པའྩི་ནང་ བྱུང་ཐོ་དང་ རྒྱགས་སལ་ཕྩིར་སདོ་མྩི་ནང་ ཁྱད་པར་ཐོན་མྩི་ལས་བརནེ་ མཛོད་ཆས་མཇུག་སམོ་གྩི་ལྷག་ལུས་ནང་ ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༤ གནས་པའྩི་མཛོད་ཆས་ཆད་ལུས་ཐོན་ཏེ་འདུག མཛདོ་ཆས་ལ་ལུ་གྩི་མཇུག་སོམ་དེ་ ངེས་བདེན་གྩི་ལྷག་ལུས་ལས་འཐེབ་ཐོན་ཡོདཔ་དང་ དངོས་གངས་ལ་ལུ་ཅྩིག་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ལས་ཕྩིར་
སོད་འབད་མྩི་ཚུ་ འཐེབ་ཐནོ་ཡོདཔ་ལས་བརནེ་ མཇུག་སོམ་གྩི་ལྷག་ལུས་དེ་ ཀླད་ཀོར་གྩི་འགོ་མཇུག་སེ་ཐོན་ཏེ་འདུག འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ རྒྱགས་སལ་གྩི་དངོས་གངས་ཚུ་ དུས་དང་དུས་སུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་

ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༦༨༡ དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་རེན། སེ་གྩིམ། པྩི་ཨའེ་ཨེན་༣༠༤༨ མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠ ༣༤༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། 

དམག་སྩིད། ཨེས་ཨེས་པྩི། པྩི་ཨའེ་ཨེན་༨༥ མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༡༤༩ ཅན་མ།)   

གནས་སྟངས་: ལན་གསལ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ གོས་འདེབས་བཀོད་མྩི་དང་འཁྩིལ་མནེམ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

༢.༢ ཅཱ་ལཱན་/རྩིས་ཤོག་ཚུ་ག་སྒྲྩིག་མ་འབད་བར་ ཚོང་སྒྱུར་གྩི་ཁེ་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་བ་/བཏོག་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ 

སྤུ་ན་ཁ་ རྒྱལ་གཞུང་ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེའྩི་སེ་ཚན་༢ པ་གྩིས་ ཅཱ་ལཱན་/རྩིས་ཤོག་ཚུ་ག་སྒྲྩིག་ག་ནྩི་ཡང་མ་འབད་བར་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གྩི་ཟླ་རྩིམ་དངུལ་ཕགོས་ནང་ལས་ ཚོང་སྒྱུར་གྩི་ཁེ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༠༩༥ བཏོག་ནུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༡༥ ལས་༢༠༡༥-༡༦ གྩི་རྩིས་དེབ་ཞྩིབ་དཔྱད་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ ཡངས་ཆག་གྩི་གངོ་ཚད་ཐོག་ལུ་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་རྒྱགས་སལ་དང་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་དངུལ་ཕོགས་ནང་ལས་

བཏོག་མྩི་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༥༡ ཨྩིནམ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༦ རྐྱངམ་གཅྩིག་རྩིས་བཀོད་འབད་ནུག བཏོག་ཆ་ཚུ་ ཅཱ་ལཱན་/རྩིས་ཤོག་ཚུ་ག་སྒྲྩིག་མ་འབད་བར་བཏོག་དོ་ཡོད་པའྩི་མངནོ་གསལ་བྱུང་

ཡྩི། ཚུལ་མཐུན་གྩི་ཡྩིག་རྩིགས་དང་ ཡྩིག་ཆ་ དེ་ལས་ རྩིས་ཁ་ཚུ་དུས་དུས་སུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མྩི་ལས་བརེན་ ངེས་བདེན་ཐགོ་ལུ་བཙངོ་མྩི་རྒྱགས་སལ་དང་ འདྩི་དང་འབེལ་བའྩི་བསྡུ་ལནེ་/བཏོག་ཆ་ཚུ་ངེས་

གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༨༡ དོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་རནེ། སེ་གྩིམ། པྩི་ཨའེ་ཨེན་༣༠༤༨ ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༣༤༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་

འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། དམག་སྩིད། ཨེས་ཨེས་པྩི། པྩི་ཨའེ་ཨེན་༨༥ ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༡༤༩ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངས་: ལན་གསལ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ གོས་འདེབས་བཀོད་མྩི་དང་འཁྩིལ་མནེམ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

༢.༣ ཚོང་སྒྱུར་གྩི་ཁེ་འབབ་ཚངམ་སེ་མ་བཏོགཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༩ 
སྤུ་ན་ཁ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གྩི་འགག་སའེྩི་སེ་ཚན་༢ པ་གྩིས་ ཁྩིམས་སྲུང་འགག་སེའྩི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཡངས་ཆག་གྩི་གངོ་ཚད་ཐོག་ལུ་ རྒྱགས་སལ་ཕྩིར་སོད་འབད་མྩི་ཚོང་སྒྱུར་གྩི་ཁེ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༠༥༩ ཚངམ་སེ་མ་བཏགོ་པས། སེ་ཚན་གྩིས་ འབོར་ཚད་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༨༡ དོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་རེན། སེ་གྩིམ། པྩི་ཨའེ་ཨེན་

༣༠༤༨། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༣༤༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། དམག་སྩིད། ཨེས་ཨེས་པྩི། པྩི་ཨའེ་ཨེན་༨༥། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༡༤༩ ཅན་མ།)  

གནས་སྟངས་: ལན་གསལ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ གོས་འདེབས་བཀོད་མྩི་དང་འཁྩིལ་མནེམ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

༡.༡.༢.༡ ཀྲངོ་གསར་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་།              -            

-    

          

-    

     

-    

2 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.136        -    0.136 -    

3 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.047         

-    

0.047      

-    

 བསམོས།  
0.183 -    0.183   
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སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་

ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ: 

༡ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་།  

ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༨ སྩི་ཟླ་༡༠ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མདེཔ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

༡.

2. 

དབང་ཚད་ཕྩིར་སྤེལ་ལས་རྩིམ་གྩི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ནོར་འཁྲུལ།  - - རྩིས་འགྩིམ་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ། 

 བསམོས། - - - 

ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་གྩི་གནད་དནོ་ནང་ ངསོ་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་ད་ེཡདོ་ཿ 
 

༡.༢ དབང་ཚད་ཕྩིར་སྤེལ་ལས་རྩིམ་གྩི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ནོར་འཁྲུལ།  

ནང་སྩིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་མངའ་འོག་གྩི་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱངོ་ལས་ཁུངས་ལས་ཀྩིས་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ སྩི་ལོ་༢༠༠༣ སྩི་ཟླ་༦ པའྩི་ནང་ གགས་སྟེང་རདེ་འགོ་ནང་ལུ་ ཨོ་

ཆས་ཁང་གཞྩི་བཙུགས་འབད་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ འཛམ་གྩིང་སྩི་ཚགོས་གོང་འཕེལ་ལས་རྩིམ་དང་ ཡུ་ཨེན་སྩི་དྩི་ཨེཕ་ དེ་ལས་ ཨེསྩི་ཨནེ་ཝྩི་དང་ ཌ་ནྩི་ཌ་དེ་ཚུ་གྩིས་ ‘དབང་ཚད་ཕྩིར་སྤེལ་ལས་རྩིམ་གྩི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་

དངུལ་’ ཟེར་བའྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སལ་སདོ་འབད་ནུག སྩི་ལོ་༢༠༠༦ ནང་ ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་རྩིས་ཁ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནུག དྩི༌ཨེསྩི༌བྩི༌གྩིས་གནང་མྩི་ 
མ༌དངུལ༌རྒྱབ༌སྐྱོར༌འདྩི མྩི་སེར་ཚུ་ལུ་ ནོར་རྩིགས་ཇར་སྩི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་དོན་ལུ་ སྐྱདེ་མེད་པའྩི་སྐྱྩིན་འགྲུལ་བྩིན་ནྩི་ནང་ལག་ལནེ་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ སྐྱྩིན་འགྲུལ་དེ་ཡང་ ལོ་ངོ་༣ གྩི་ནང་འཁདོ་ཚར་༣ བཏབ་དགོཔ་
སེ་འདུག  
ཨྩིན་རུང་ མ་དངུལ་ལག་ལནེ་འཐབ་ནྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ལག་ལནེ་གྩི་ལམ་སྟོན་དང་ གནས་ཚགི་ དེ་ལས་ དངུལ་ཁང་རྩིས་བཤད་ལ་སགོས་པའྩི་ཡྩིག་རྩིགས་ཁ་གསལ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག 
རངོ་ཁག་འདྩི་གྩི་ རེད་འགོ་དང་ སོ་ནོར་སེ་ཚན་གཉྩིས་ཀྩིས་རདེ་འོག་ནང་ མ་དངུལ་གོགས་རམ་ཡོངས་བསོམས་ག་དེམ་ཅྩིག་ ཐོབ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་དང་ གོགས་རམ་འབད་མྩི་ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་མཐར་གལོ་འབད་
བའྩི་ཐོ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག རངོ་ཁག་དང་རདེ་འོག་གཉྩིས་ཆ་ར་གྩིས་ དེ་འབལེ་གྩི་རྩིས་དེབ་ཚུ་ལེགས་ཤམོ་སེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་འདུག    

སྩི་ལོ་༢༠༡༦ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་སྩི་ཚེས་༢༩ ལུ་ མ་དངུལ་གགོས་རམ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༠༠ (རེད་འགོ་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ མ་དངུལ་ཐོབ་ཡོད་པའྩི་ངོ་སོར་འབད་མྩི་འདྩི་ནང་) དེ་ཅྩིག་ཐོབ་

པའྩི་གལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ ལུས་ཡོདཔ་ད་ ད་ེའབེལ་གྩི་རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག མ་དངུལ་ཡོངས་བསམོས་འདྩི་གྩི་གལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༤ དེ་ཅྩིག་ ས་གནས་བཀྲྩིས་སྩིང་
ཁ་ལུ་ གོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག་སྨན་བཅོས་ཁང་དང་ བཏགེ་གང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལག་ལནེ་འཐབ་ནུག རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འདྩི་ དབང་འཛིན་གཙོ་ཅན་གཅྩིག་ཨྩིནམ་ལས་ དེ་འབལེ་གྩི་དབེ་ཞྩིབ་དང་ མ་དངུལ་
གནས་རྩིམ་ཚུ་ གཏན་འཁལེ་བཟོ་དགོ་པའྩི་གོས་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༢༥ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༧༠༡༠༠༡༧༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༡༠༠༡༧༠༤ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚསེ་༩/༠༩/༢༠༡༩ ལུ་ དགེ་ལགེས་ཕུག་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སབས་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གནད་དོན་འདྩི་གྩི་ཐགོ་ལུ་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ལེགས་ཤམོ་འབད་དེ་ དེ་འབལེ་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་ ཟླ་འདྩི་གྩི་ནང་འཁོད་ནང་ལུ་རང་ བུམ་ཐང་ ཞྩིབ་རོགས་རྩིས་ཞྩིབ་ཡོངས་
ཁྱབ་ཡྩིག་ཚང་ རྩིས་སོད་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 

 ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/བྩི་ཀྲྩི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༣/༢༠༢༠/༡༡༢༣ སྩི་ཚེས་༢༦/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དན་སྐུལ་ཡྩི་གུ་བཏང་སྟེ་ཡོད། 

༢ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའྩི་གནད་དནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

༢.༤

. 

དུས་ཕྩིར་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་བ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། 0.136 - 0.136 

༢.༥. སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལ་ཱངོས་ལནེ་འབད་ཡོདཔ། - - རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ། 

 བསམོས། 0.136 - 0.136 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའྩི་གནད་དནོ་ནང་ ངསོ་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་ད་ེཡདོཿ 

༢.༤ དུས་ཕྩིར་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་བ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ 

ཁ) ཀྲོང་གསར་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ཉྩིམ་ཤངོ་ལུ་ མོན་སྨད་སང་འཇུག་གྩི་དནོ་ལུ་ ཞྩིང་ཆུའྩི་གཡུར་བ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ལཱ་ དུས་ཚདོ་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་ དུས་ཕྩིར་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་བ་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༦ མ་བཀལ་བར་འདུག ཁག་འབག་གྩི་དུས་ཡུན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༧/༡༡/༢༠༡༥ ལས་༧/༠༦/༢༠༡༦ ཚུན་ཨྩིནམ་ད་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་

འཐབ་པའྩི་སབས་ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༢ (ཁ) པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་ཕུན་ཚོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༡ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། རངོ་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༧༠༩༤ ཅན་མ། 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༩/༠༩/༢༠༡༩ ལུ་ དགེ་ལགེས་ཕུག་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟནོ་ཞལ་འཛོམས་སབས་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་
འབགཔ་ལུ་ དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རདེ་འབད་དགོ་པའྩི་བརྡ་སོད་འབད་དགོཔ་ད་ ཞལ་འཛམོས་སབས་ཀྩི་གསོ་ཆོད་བང་མྩི་ཚུ་ ཁོ་ལུ་དན་སྐུལ་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 
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ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/བྩི་ཀྲྩི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༣/༢༠༢༠/༡༡༢༣ སྩི་ཚེས་༢༦/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དན་སྐུལ་ཡྩི་གུ་བཏང་སྟེ་ཡོད། 

༢.༥ སྤུས་ཚད་མེད་པའྩི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།  

ང) ཀྲོང་གསར་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ རོང་ཁག་སོ་ནོར་འཕྲོད་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གྩི་དོན་ལུ་ ཁང་སེ་གཉྩིས་འབད་མྩི་ལས་གཡོག་པའྩི་སོད་ཁྱྩིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྐྱནོ་ཅན་གྩི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་
ངོས་ལེན་འབད་ནུག ཆབ་གསང་གཉྩིས་ ཆ་རའྩི་ནང་ལུ་ རྡོ་ཀ་མ་རུ་པ་ཕྲ་རུག་གྩི་འཐྩིང་གཞྩི་བཙུགས་ནྩིའྩི་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བས། དེ་ལས་ འཐྩིང་གཞྩི་སྙམོ་ཏོག་ཏོ་མདེཔ་ལས་ ཆུ་འཁྱྩིལ་སོད་
པའྩི་དཀའ་ངལ་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཆུ་དུང་བཙུགས་ནྩིའྩི་ལཱ་འདྩི་ནང་ཡང་ སྐྱོན་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ཆབ་གསང་ཕྩི་ཁའྩི་གང་ལས་ ཆུ་སྩིམ་འགོ་མྩི་ལས་བརེན་བྱུང་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་
ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དནོ་ཚན་༣༠ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པ་སངས་རྡོ་རེ། དྩི་པྩི་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༢༠༡༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ ཕུན་ཚོགས་དགའ་ལེགས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་
ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣ ཅན་མ།  

 
གནས་སྟངས་: སྩི་ཚེས་༡༨/༠༩/༢༠༡༩ ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རོང་ཁག་སོ་ནོར་འགོ་དཔོན་དང་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་མཉམ་འབེལ་ཐགོ་

ལས་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད།  

༢. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་

ཕུལ་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་འགྩིག་

མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

༣.༢. 
ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.047 - 0.047 

༣.༣. 
དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། - - རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 

 བསམོས། 0.047 - 0.047 

ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ་ནང་ ངསོ་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་ད་ེཡདོཿ 

༣.༢ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧  

ཀ) ཀྲོང་གསར་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སོབ་དུས་ཀྩི་གནས་ཡུན་རྩིངམ/ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་པའྩི་འགན་འཛནི་པ་ཚུ་ལུ་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༩ ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག འགན་
འཛིན་པ་ཚུ་ ཟླ་ངོ་༡༢ ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་ཕོགས་སོད་ཡོདཔ་ད་ འཐུས་ཚུ་ཡང་ཆོག་མྩིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ངལ་གསོ་བྩིན་ནྩི་དང་དེ་འབེལ་གྩི་ཐོབ་
ཐངས་ཚུ་ནང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དནོ་ཚན་༢༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུརཔ་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་
ཨང་༢༠༡༠༡༦༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཕུརཔ་རྡོ་རེ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༡༦༨༡ ཅན་མ།  

གནས་སྟངས་:  དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཧེ་མའྩི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་༣,༢༧༠ འདྩི་ དེ་སེ་རང་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརནེ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/བྩི་ཀྲྩི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-

༠༣/༢༠༢༠/༡༡༢༣ སྩི་ཚེས་༢༦/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དན་སྐུལ་ཡྩི་གུ་བཏང་སྟེ་ཡོད། 

ཁ) ཀྲོང་གསར་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་ཐངས་མདེ་པའྩི་ སོབ་སོང་ངལ་གསོ་ལནེ་ཡོད་པའྩི་ འགན་འཛནི་པ་གཅྩིག་ལུ་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༦ ཆགོ་མྩིན་དངུལ་སོད་
འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འབེལ་ཡོད་སེ་ཚན་དང་ དངུལ་རྩིས་སེ་ཚན་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ ཡྩིག་འཕྲྩིན་གྩི་འབེལ་བ་ལགེས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་
དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༢༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨནོ་བསྟན་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་བསྟན་འཛནི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༧༡༣༣ ཅན་མ།  

གནས་སྟངས་:  དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཧེ་མའྩི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་༡༤,༣༨༨.༨༡ འདྩི་ དེ་སེ་རང་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརནེ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/བྩི་ཀྲྩི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-

༠༣/༢༠༢༠/༡༡༢༣ སྩི་ཚེས་༢༦/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དན་སྐུལ་ཡྩི་གུ་བཏང་སྟེ་ཡོད། 

༣.༤ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།  

ཀ) ཀྲོང་གསར་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ཉྩིམ་ཤོང་ལུ་ མོན་སྨད་སང་འཇུག་གྩི་ཞྩིང་ཆུའྩི་གཡུར་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་སབས་ ས་ཁངོས་ནང་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ལས་ དངུལ་

སོད་མངམ་འབད་སདོ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦ དངུལ་སོད་ཐེབས་སངོ་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་ཁངོས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ལྟ་རོག་དང་ལྟ་བཀོད་
ལེགས་ཤམོ་མ་འབད་མྩི་དང་ མ་དངུལ་ལགོ་གཞུང་ལུ་མྩི་འགོ་ནྩིའྩི་ཐབས་ལུ་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ང་ོསོར་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརནེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༢ 

(ག) པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རེ་ཕུན་ཚགོས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༧༠༩༤ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་:  དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། མ་ར་དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རདེ་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོད་རུང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ ལུས་ཏེ་ཡོད། 
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༡.༡.༢.༢ སྤུ་ན་ཁ་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ ཆད་སྐྱནོ་དང་ནོར་འཁྲུལ་འགོ་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་ཨང་། དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་

བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

 
༡ 

ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། - - - ༡༠༠ 

 བསམོས།  
- - - - 

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་
ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ།   

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་ཿ 

༡.༡ ཁུ་རུ་ཐང་ཁོམ་ནང་བཙོག་དུང་བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་མྩི་ནང་ནོར་འཁྲུལ། 

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབག་གྩི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ནང་ ཁུ་རུ་ཐང་ཁམོ་ནང་བཙོག་དུང་བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་བའྩི་སབས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་མྩི་ཚུ་ བཙོག་དུང་
བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་ཚར་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ལགོ་སྟེ་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོཔ་སེ་ཡོད་རུང་ གོང་གྩི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚགི་ལུ་མ་གནས་པས། ཁག་འབགཔ་གྩིས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་མྩི་ཚུ་ཉམས་

བཅོས་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ དེ་དང་མཉམ་པའྩི་རྩིན་གངོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༦༠ བསྐྱར་རདེ་མ་འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༢ ལུ་བརྩི་འཕབ་

ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༦ བྩིན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཡང་ མ་བཏགོས་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་ནང་དབེ་ཞྩིབ་བའྩི་སབས་ལུ་ ལམ་གྩི་ཐད་ འགོ་ལུ་ཡོད་པའྩི་དངོ་༨༦ བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་རུང་ དོང་༩༢ གྩི་

དངུལ་སདོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༤ དངུལ་སདོ་ཐེབས་སོང་ནུག ས་ཁངོས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གྩིས་ རྩིས་ཤོག་ཚུ་དབེ་ཞྩིབ་ལགེས་ཤམོ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ས་ཁངོས་ནང་ ལཱ་ཚུ་འབད་
བརོན་གྩི་ཐགོ་ལས་ ལྟ་རགོ་དང་ལྟ་བཀོད་ ལེགས་ཤམོ་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༦༢༩ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨའྩི་མཱན་ལྩིམ་བུ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ལས་རགོས། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ར་མགྩིན་རྡོ་རེ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༢༦ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་:  མ་ར་དངུལ་འབོར་འདྩི་ འབོར་རགས་ཨང་ ཀ༠༠༤༣༩ སྩི་ཚེས་༡༧/༠༩/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ རྩིས་ཞྩིབ་བསྐྱར་རེད་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་ དངུལ་ཀྲམ་

༡༡,༣༧༩༨.༦༥ ཡང་བསྐྱར་རེད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། 

༡.༡.༢.༣ དར་དཀར་ན་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་

མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༢ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་
ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་

བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
0.063      -    0.063 -    

2 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 
   0.753  

    

0.753  
         -    100 

 བསམོས།  0.816 0.753  0.063   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༠ 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའྩི་གནད་དནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

༡.༢. 
གཞྩི་གནས་གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ་དང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ། 0.063 - 0.063 

 བསམོས། 0.630 - 0.063 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའྩི་གནད་དནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོད་ཿ 
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༡.༢ གཞྩིས་གནས་གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ་དང་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣  

གཞྩིས་གནས་གསལ་སྟནོ་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༡༢ ཅན་མ་ལྟར་ དར་དཀར་ན་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ འགན་འཛིན་པ་༣ གྩིས་ སྩི་ལོ་༢༠༡༤ དང་༢༠༡༥ ལོའྩི་ནང་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟནོ་མ་འབད་བར་འདུག གཞྩིས་

གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡྩིག་དང་འཁྩིལཝ་ད་ སྩི་ཚེས་༡༥/༡༠/༢༠༡༦ ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའྩི་སབས་ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༩ བཏབ་

དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༢༦ དོན་ཚན་༤.༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔནོ ༢ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༡༢༠༤༨ ཅན་མ། ཀུན་དགའ་སེང ེ། 
ས་འཇལ་འགོ་དཔནོ་ལས་རོགས་༤ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༩༠༠༦ ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛནི། དབུ་འཛནི་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༠༢༠༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསདོ་
ནམས་དབངས་འཛམོས། མྩི་སྟོབས་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༢༣ ཅན་མ། 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་ ཀུན་དགའ་སེང་གེ་གཉྩིས་ཀྩི་གནད་དནོ་འདྩི་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོད་

རུང་ ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛནི་གྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ གནས་པའྩི་ གནད་དནོ་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 
 

༢. ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ།   

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

༢.1

. 

ལཱ་ལྷག་མ་ལུས་པའྩི་ཐོག་ལུ་ཉེས་ཆད་བཀལ་མྩི་འདྩི་བསྐྱར་རེད་
མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་རྫུས་མ་སོད་
ཡོདཔ། 

0.455 0.455 - 

༢.༢. ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་ཐེབས། 0.298 0.298 - 

 བསམོས། 0.753 0.753 - 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༢.༡ ལཱ་ལྷག་མ་ལུས་པའྩི་ཐོག ་ལུ་ཉེས་ཆད་བཀལ་མྩི་འདྩི་བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་རྫུས་མ་སོད་ཡོདཔ། 

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱངོ་ནང་ ཐགོ་གཉྩིས་སེ་མྩི་འབྲུག་སོ་ནམ་དང་བཟའ་ཆས་ཁྩིམས་དོན་དབང་འཛནི་ཡྩིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༤༨ གནས་པའྩི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་ཉེས་ཆད་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༥ བསྐྱར་རདེ་མ་འབད་བར་འདུག རྩིན་བཀདོ་ཡྩིག་རྩིགས་གནས་ཚད་ཀྩི་ སྩིར་བཏང་ཁག་འབགཔ་གནས་ཚགི་༦༠.༡ ཅན་མ་ལྟར་འབད་བ་ཅྩིན་ ཕྩིར་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་ཆད་འདྩི་ 
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལྷག་མ་ལུས་མྩིའྩི་གནས་གངོ་གྩི་ཐགོ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བཀལ་དགོཔ་ཨྩིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་རྩིན་གངོ་ཡོངས་བསོམས་ཐོག་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལས་བརལ་བཀལ་ནྩི་མེདཔ་སེ་བཀོད་ནུག 

གནད་དོན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ བྩི་ཨེ་ཨེཕ་ཨར་ཨེ/དྩི་དྩི་/༢༠/༢༠༡༥-༡༦/༨༣ སྩི་ཚེས་༣༠/༣/༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དར་དཀར་ན་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག 
དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་ལས་དོན་ཉནེ་སྲུང་གྩི་ཚབ་སེ་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡྩི་གུ་བཙུགས་ཡོད་མྩི་འདྩི་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་ སྤ་ས་དགོན་པའྩི་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡྩི་གུ་ཨྩིན་པའྩི་མངནོ་

གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༢༦ དནོ་ཚན་༣.༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རེ། གཉེར་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༡༠༦༠༢༡ ཅན་མ། རེ་ཀོ་རྡོ་རེ། གཉེར་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
༢༠༠༨༡༠༨ ཅན་མ།  ལྟ་བཀདོཿ འཇམ་དབངས་ཕུན་ཚགོས། གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༡༠༡༧ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ སྙན་ཞུའྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༩༡ ཅན་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་གྲུབ་འབས་ཨང་༡ཀ་པའྩི་ནང་ སྤོ་བཤུད་འབད་ཡོདཔ་ལས་
བརེན་ཨྩིནམ་མ་ཚད་ དོན་ཚན་འདྩི་ དེ་ཁར་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནྩི་ཨྩིན།  

༢.༢ ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།   

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་སོན་བྩིན་སེ་ དངུལ་འབོར་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༨ སོད་ཡོདཔ་ད་ ཤུལ་ལས་ཁག་འབགཔ་དགོངས་གོལ་འབད་བའྩི་
སབས་ལུ་ ག་ར་བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ ཁག་འབག་ལུ་སོན་བྩིན་སོད་མྩི་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་དགོངས་གོལ་མ་འབད་བའྩི་ཧེ་མ་ བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་ལུས་
ཡོད་ནྩི་འདྩི་གྩིས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ཀྩིས་ སོན་བྩིན་ཚངམ་སེ་བསྐྱར་རེད་འབད་ཚུགས་པར་ལཱ ་ཁག་བཏང་ནྩི་ཨྩིན་པས། གནད་དོན་འདྩི་ ཡྩིག་

ཨང་ བྩི་ཨེ་ཨེཕ་ཨར་ཨེ/དྩི་དྩི་/༢༠/༢༠༡༥-༡༦/༨༣ སྩི་ཚེས་༣༠/༣/༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དར་དཀར་ན་ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༤༥༢༦ དོན་ཚན་༣.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རེ། གཉེར་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༡༠༦༠༢༡ ཅན་མ། རེ་ཀོ་རྡོ་རེ། གཉེར་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༡༠༨ 
ཅན་མ།  ལྟ་བཀོདཿ འཇམ་དབངས་ཕུན་ཚོགས། གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༡༠༡༧ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ སྙན་ཞུའྩི་ རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༩༡ ཅན་མའྩི་རྩིས་ཞྩིབ་གྲུབ་འབས་ཨང་༡ཀ་པའྩི་ནང་ སྤོ་བཤུད་འབད་ཡོདཔ་ལས་
བརེན་ཨྩིནམ་མ་ཚད་ དོན་ཚན་འདྩི་ དེ་ཁར་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནྩི་ཨྩིན།  
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༡.༡.༢.༤ ཧཱ་རངོ་ཁག་བདག་སྐྱངོ་། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ནང་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.458    0.013  0.445   

2.84  

 བསམོས།  

0.458 

    

0.013  0.445  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༨ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༨ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

༡.

1. 

མ་དངུལ་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ བདག་བཟུང་འབད་བཞག་མྩི་
འདྩི་ག་ཏེ་་ཡོད་ལུགས་དང་ བགོ་བཀྲམ་གྩི་ཐོ་བཏོན་མ་བཏུབ། 

0.397 - 0.397 

༡.

2. 

སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག 0.061 0.013 0.048 

 བསམོས། 0.458     

0.013 

0.445 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ མ་དངུལ་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ བདག་བཟུང་འབད་བཞག་མྩི་འདྩི་ག་ཏེ་་ཡོད་ལུགས་དང་ བགོ་བཀྲམ་གྩི་ཐོ་བཏོན་མ་བཏུབ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༧ 

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཨྩིམ་ཀྲཊ་ལས་ ཐབ་ཤྩིང་སདོ་པའྩི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ བསྡུ་ལནེ་འབད་བའྩི་ཡྩིག་རྩིགས་ཚུ་ དབེ་བཞྩི་འབད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ བཏནོ་མ་བཏུབ་མ་ཚད་ རདེ་འོག་ནང་ལུ་ 

(ཁྱྩིམ་གུང་པའྩི་གངས་ཁ་ལུ་གཞྩི་བཞག) ཐབ་ཤྩིང་སོད་པའྩི་འཐུས་བསྡུ་མྩི་ཚུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་དང་ཁྱྩིམ་གུང་པ་ཚུ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་ངེས་བདནེ་འབད་བའྩི་དངུལ་འབོར་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ ཁྱར་

པར་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དེ་ལས་ རེད་འོག་/རཔོ་ཚུ་གྩིས་ བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ བསྐྱར་རདེ་མ་འབད་བར་འདུག དེ་གྩིས་མ་ཚད་ འཛནི་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༣ 

ལས་ ༢༠༡༥-༢༠༡༦ ཚུན་ རྩིས་ལོ་བཞྩི་ལུ་ རེད་འོག་༦ དང་ ཧཱ་ཁོམ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའྩི་ཐབ་ཤྩིང་གྩི་སོད་ཁལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༧ གྩི་ དངུལ་སདོ་ཡྩིག་ཆས་/བཀོ་བཀྲམ་གྩི་ཐོ་ཚུ་ 

མྩིག་བཏོན་འབད་ནྩི་མྩིན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༣༨ དོན་ཚན་༣.༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨནོ། རཔོ་བགེསཔ། སྩིས། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༡༠༠༡༦༩༢ ཅན་མ། ཆུང་འདུས། 
རཔོ་བགེསཔ། ཀ་ཚགོས། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༨༥༥ ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། རཔོ་བགེསཔ། སོམ་སས་ཁ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༦༦༦ ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་འཇམ་
དཔལ། རཔོ་བགེསཔ། ཨྩི་སུ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༢༠༠༠༣༡༢ ཅན་མ། ཉྩིམ་རྡོ། རཔོ་བགསེཔ། དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༣༩༦ ཅན་མ། དང་ ཚེ་དབང་ར་
མགྩིན། རཔོ་བགེསཔ། སཱ་མར། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༤༠༠༡༨༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨནོ། རཔོ་བགེསཔ། སྩིས། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༡༠༠༡༦༩༢ ཅན་མ། ཆུང་འདུས། རཔོ་
བགེསཔ། ཀ་ཚགོས། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༨༥༥ ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། རཔོ་བགེསཔ། སོམ་སས་ཁ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༦༦༦ ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་འཇམ་དཔལ། 
རཔོ་བགེསཔ། ཨྩི་སུ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༢༠༠༠༣༡༢ ཅན་མ། ཉྩིམ་རྡོ། རཔོ་བགེསཔ། དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༣༩༦ ཅན་མ། དང་ ཚེ་དབང་ར་མགྩིན། 
རཔོ་བགེསཔ། སཱ་མར། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༤༠༠༡༨༧༩ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ སྤ་རོ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གསོ་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་ཚོགས་པའྩི་སབས་ ས་ཁོངས་ནང་ལོག་སྟེ་དབེ་
ཞྩིབ་འབད་དེ་ གནད་དནོ་འདྩི་གྩི་སོར་བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ནྩིའྩི་གོས་ཆདོ་བྱུང་ནུག 

༡.༢ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ 

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འགན་འཛནི་པ་དང་ ཚགོས་པ་ཚུ་གྩི་མྩིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག དེ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ སེར་དོན་སོན་བྩིན་དང་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་སེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་སེལ་ནྩི་ནང་ས་སྣུམ་སོན་བྩིན་དང་ མགོན་ཁྱྩིམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་མཐུད་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་སནོ་བྩིན་
དངུལ་སདོ་འབད་མྩི་ཚུ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༣༨ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔནོ་ལས་རོགས་ངོ་ཚབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༧༠༤༠༣༥ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ དག་ཤོས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རེ། རོང་བདག ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༦༠༢༢ཅན་མ། 
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གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ རྩིས་འགྩིག་
མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག 

 

༡.༡.༣ རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་ཚུ། 

༡.༡.༣.༡ སྤ་ར་ོརངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ་ཚུ། 

༡. ཝང་ལྕང་།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཝང་ལྕང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་
ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་

མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 0.500        -    0.500     -    

༢ 
ཆད་སོྐྱན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་
སོྐྱན། 

0.480 -    0.480       

-    

  བསོམས། 0.980        -    0.980   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ 

ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནད་དནོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

༡.

1. 

ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པྩི་སེན་ཊྩི་ཕུ་གཱལ་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་ཚུལ་མྩིན་གྩི་
བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་ཡོདཔ། 

- 

- རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ། 

༡.༢

. 

གོག་འཕྲུལ་ཨེཇ་པྩི་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་ལུ་འོས་འབབ་མེད་པའྩི་ཟད་སོང་
འཁྩིལ་ཡོདཔ། 

0.500 

- 0.500 

 བསམོས། 0.500  0.500 

ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡  ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པྩི་སེན་ཊྩི་ཕུ་གཱལ་ཚུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་ཚུལ་མྩིན་བཙུགས་སྒྲྩིག་འབད་ཡོདཔ།  

ཝང་ལྕང་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཞྩིང་ཆུའྩི་དོན་ལུ་ གཙང་ཆུ་ནང་ལས་ ཆུ་འཐེན་ནྩིའྩི་ལཱ་འདྩི་ནང་ ཟད་སོང་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༡༦༧ བཏང་སྟེ་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྩི་རྩིམ་ལུགས་བཙུགས་སྒྲྩིག་
འབད་ནུག ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་རྩིམ་ལུགས་དབེ་ཞྩིབ་འབདཝ་ད་ དེ་སེ་འཆར་གཞྩི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་མེད་མྩི་འདྩི་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྩི་ཤུགས་ཚད་༥༠ ལས་སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་ ཤུགས་ཚད་༣༠ སེ་མྩི་༢ 

བཙུགས༌ཡོདཔ་ད་ ཆུ༌དུང༌གྩི༌རྒྱ་ཚད༌ཡང་ ཨེམ༌ཨེམ༌༡༨༠ ལས༌ ཨམེ༌ཨེམ༌༢༠༠ ལུ༌ ཡར་སེང༌རྐྱབ་མྩི༌ལས༌ བརེན༌ བྱུང༌ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༥༩༦ དོན་ཚན་༡.༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཀོན་
མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲྩིན་ལས་རྡོ་རེ། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱརེ་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ། 

 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ ས་ཁངོས་ནང་དབེ་ཞྩིབ་
དང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དེ་ཡོད། ད་ལྟའོྩི་རཔོ་གྩིས་ རཔོ་བགེསཔ་ལུ་ མྩི་སེར་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ གོས་སྟནོ་གྩི་འཛམོས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་ ཟད་སོང་བཏང་མྩི་ཚུ་ག་ར་ཆུད་ཟད་དུ་སོང་ཡོད་པའྩི་ 
བརྡ་སོད་དགོཔ་སེ་བཀའ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ རཔོ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་འཚོལ་ཞྩིནམ་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གང་མགོགས་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་

གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད། 

༡.༢ གོག་འཕྲུལ་ཨེཇ་པྩི་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་ལུ་འོས་འབབ་མེད་པའྩི་ཟད་སོང་འཁྩིལ་ཡོདཔ་-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ 

ཝང་ལྕང་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཙང་ཆུ་ནང་ལས་ ཆུ་འཐནེ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཆུ་འཐནེ་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པྩི་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཙུགས་སྒྲྩིག་གྩི་ལཱ་ནང་ འོས་འབབ་མདེ་པའྩི་ཟད་སོང་ 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ བཏང་ནུག ཅ་ཆས་ཀྩི་ཐོ་གཞུང་ནང་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པྩི་ཤུགས་ཚད་༥༠ ཅན་མའྩི་རྩིན་གོང་དང་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པྩི་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མའྩི་དཔག་ཚད་རྩིན་

གོང་ཁྱད་བསྡུར་དབེ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིན་བསྡུར་གངོ་ཚད་ས་མམ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༨༤.༦༡% དེ་ཅྩིག་གྩི་བརྩི་ ཁྱད་པར་འཐོན་ནུག  
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ཆུ་འཐནེ་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པྩི་ཤུགས་ཚད་༥༠ ཅན་མ་གཅྩིག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གྩི་རྩིན་བསྡུར་གངོ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ ལས་བརལ་མེད་རུང་ ཆུ་འཐནེ་རླུང་འཕྲུལ་ཨཇེ་པྩི་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མའྩི་

དཔག་ཚད་རྩིན་གངོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ བཏོན་ཡོདཔ་ད་ མཐའ་འཇུག་ལུ་ རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ དཔག་ཚད་རྩིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ དེ་རང་དངུལ་སདོ་འབད་ནུག གནད་དནོ་དེ་གྩི་
ཐོག་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སེ་དབེ་དཔྱད་འབད་བ་ཅྩིན་ ཆུ་འཐནེ་རླུང་འཕྲུལ་ཆས་ཨེཇ་པྩི་ཤུགས་ཚད་༥༠ ཅན་མ་ལས་ ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་ལུ་ཕབ་ད་ དེ་དང་བསྟུན་པའྩི་གོང་ཚད་ཡང་ མར་འབབ་འགོ་དགོཔ་
འདུག  
དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ གོང་ཚད་མཐོ་དགས་སེ་བཀོད་མྩི་ལས་གཞན་ གངོ་ཚད་ཁྱད་བསྡུར་འབད་ཐོག་ལས་ ཞྩིབ་འཚོལ་ལེགས་ཤམོ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརནེ་

ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༦ དོན་ཚན་༡.༧ དང་ ༡.༨ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཀནོ་མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ 
འཕྲྩིན་ལས་རྡོ་རེ། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱརེ་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ ས་ཁངོས་ནང་དབེ་ཞྩིབ་
དང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དེ་ཡོད། ད་ལྟོའྩི་རཔོ་གྩིས་ རཔོ་བགེསཔ་ལུ་ མྩི་སེར་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ གོས་སྟནོ་གྩི་འཛམོས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་ ཟད་སངོ་བཏང་མྩི་ཚུ་ག་ར་ཆུད་ཟད་དུ་སོང་ཡོད་པའྩི་ 
བརྡ་སོད་དགོཔ་སེ་བཀའ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ རཔོ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་འཚལོ་ཞྩིནམ་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་ལུ་ གང་མགགོས་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་
གནང་ཡྩི། 

 ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད། 
 

༢.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༠ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༠ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་

མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

༢.1. 
སྙྩིང་བཅུད་བཏོན་ཡོད་པའྩི་མཁོ་ཆས་ཚུ་རྩིས་ཁར་མ་བཀོད་པར་
ཡོདཔ། 

0.446 - 0.446 

༢.༢. 
དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 0.034 - 0.034 

༢.༣. 
སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ། - - རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་

ཡོདཔ། 

 བསམོས། 0.480  0.480 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༢.༡ སྙྩིང་བཅུད་བཏོན་ཡོད་པའྩི་མཁོ་ཆས་ཚུ་རྩིས་ཁར་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༦ 

ཝང་ལྕང་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཙང་ཆུ་ལས་ཆུ་འཐེན་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྩི་རྩིམ་ལུགས་བཟོ་སྐྲུན་དང་བཙུགས་སྒྲྩིག་གྩི་ལཱ་འབད་བའྩི་སབས་ བག་དང་རྡོ་ ཀྩིའུ་བྩིག་མྩི་ཊར་༡,༢༨༠.༣༠ 

(ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་ཀྩིའུ་བྩིག་མྩི་ཊར་༣,༡༩༩.༩༤ འབད་བའྩི་བརྒྱ་ཆ་༤༠%) བཏོག་མྩི་ནང་ལས་ ཀྩིའུ་བྩིག་མྩི་ཊར་རེ་ལུ་ དབེ་དཔྱད་གནས་གངོ་དངུལ་ཀྲམ་༣༤༨.༤༦ རེ་བརྩིཝ་ད་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༤༤༦ གནས་པའྩི་རྩིས་ཐོ་མ་བཀདོ་པས། ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་ཀྩི་སབས་ལུ་ བཏོན་ཡོད་པའྩི་རྡོ་ཚུ་ ས་ཁོངས་མཁོ་ཆས་ཀྩི་ཐོ་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མདེཔ་མ་ཚད་ ཡང་ན་ ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་གྩི་ལཱ་ནང་ལས་ དེ་
དང་འད་མཉམ་པའྩི་དངུལ་འབོར་ཡང་མ་བཏོག་པར་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་ ས་ཁོངས་མཁོ་ཆས་ཐོ་བཀོད་མ་ཡྩིག་ནང་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སེ་
ཐོ་བཀོད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརེན་བྱུང་ནུག དེ་མ་ཚད་ ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་གྩི་ལཱའྩི་འབོར་ཚད་ནང་ལས་ རྡོ་ཚུ་བཏོན་ཡོད་པའྩི་རྩིས་མ་རྐྱབ་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ཐགོ་ལས་ངོ་སོར་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༤༥༩༦ དནོ་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲྩིན་ལས་རྡོ་རེ། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ ས་ཁངོས་ནང་དབེ་ཞྩིབ་
དང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དེ་ཡོད། ད་ལྟོའྩི་རཔོ་གྩིས་ རཔོ་བགེསཔ་ལུ་ མྩི་སེར་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ གོས་སྟནོ་གྩི་འཛམོས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་ ཟད་སོང་བཏང་མྩི་ཚུ་ག་ར་ཆུད་ཟད་དུ་སོང་ཡོད་
པའྩི་ བརྡ་སོད་དགོཔ་སེ་བཀའ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ རཔོ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་འཚོལ་ཞྩིནམ་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གང་མགོགས་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའྩི་

བཀའ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད། 

༢.༢ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤ 

ཝང་ལྕང་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཙང་ཆུ་ནང་ལས་ཆུ་འཐེན་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྩི་རྩིམ་ལུགས་བཟོ་སྐྲུན་དང་བཙུགས་སྒྲྩིག་གྩི་ལཱ་འབད་བའྩི་སབས་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀདོ་པའྩི་ལའཱྩི་

འབོར་ཚད་ལས་ ཉུང་སུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ རྩིན་གོང་འདྩི་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀདོ་ཡོད་མྩི་གོང་ཚད་དང་འད་མཉམ་སེ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརནེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤ དངུལ་སོད་
ཐེབས་སོང་ནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ལག་ལནེ་རྩིས་ཤགོ་བཙུགས་པའྩི་སབས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་འདྩི་ ཅ་ཆས་

ཐོ་གཞུང་དང་ག་བསྡུར་བརག་དཔྱད་མ་འབད་མྩི་ལས་བརནེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༦ དོན་ཚན་༡.༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿདཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ འཕྲྩིན་ལས་རྡོ་རེ། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱརེ་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ ས་ཁངོས་ནང་དབེ་ཞྩིབ་
དང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དེ་ཡོད། ད་ལྟའོྩི་རཔོ་གྩིས་ རཔོ་བགེསཔ་ལུ་ མྩི་སེར་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ གོས་སྟནོ་གྩི་འཛམོས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་ ཟད་སོང་བཏང་མྩི་ཚུ་ག་ར་ཆུད་ཟད་དུ་སོང་ཡོད་པའྩི་ 
བརྡ་སོད་དགོཔ་སེ་བཀའ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ རཔོ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་འཚོལ་ཞྩིནམ་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གང་མགོགས་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་

གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད། 
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༢.༣ སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ། 

ཝང་ལྕང་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གཤམ་འཁདོ་ཀྩི་གགོ་འབལེ་ཆུ་འཐནེ་འཕྲུལ་ཆས་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནྩི་གྩི་དོན་ལས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ བཀདོ་རྒྱ་མ་འབད་བར་འདུག  

ཀ) ཆུ་མཛོད་ཁང་གྩི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གང་གུར་ རྩི་སའྩི་བྩིལ་རྐྱབ་མྩི་ཚུ་བགོ་སྟེ་ གཏྩིང་འགམ་ཚུ་འགས་འག་ོནུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་གྩི་ལཱ་ སྤུས་ཚད་ལན་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་
མ་ཚད་ ལྟ་རགོ་དང་ལྟ་བཀོད་ལགེས་ཤམོ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརནེ་བྱུང་ནུག  

   ཁ) ཆུ་དུང་མཐུད་ས་ལས་ མང་ཤོས་ཅྩིག་ཚིགས་འགལ་/ཁ་འཕལ་སོང་ཡོདཔ་དང་  

ག) ཆུ་འཐེན་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་གྩི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གང་དང་རྩི་རྨང་ཚུ་འགས་སྟེ་འདུག  
ཆད་སྐྱོན་དེ་ཡང་ ཁག་འབག་པ་གྩིས་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ལན་ཏགོ་ཏོ་སེ་མ་རྐྱབ་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་གྩིས་ ལྟ་རོག་དང་ ལྟ་བཀོད་ལགེས་ཤམོ་སེ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརེན་བྱུང་ནུག རྩིས་

ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༦ དོན་ཚན་༡.༣ ༡.༥ དང་ ༡.༩ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲྩིན་
ལས་རྡོ་རེ། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ། 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ ས་ཁངོས་ནང་དབེ་ཞྩིབ་

དང་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་དེ་ཡོད། ད་ལྟའོྩི་རཔོ་གྩིས་ རཔོ་བགེསཔ་ལུ་ མྩི་སེར་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ གོས་སྟནོ་གྩི་འཛམོས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་ ཟད་སོང་བཏང་མྩི་ཚུ་ག་ར་ཆུད་ཟད་དུ་སོང་ཡོད་པའྩི་ 
བརྡ་སོད་དགོཔ་སེ་བཀའ་གནང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ རཔོ་གྩིས་ ཁག་འབགཔ་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨྩིན་ན་འཚོལ་ཞྩིནམ་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གང་མགོགས་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་

གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད།  
༢ ལུང་གཉྩིས།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ལུང་གཉྩིས་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 0.300     -     0.300   -  

 བསམོས།  0.300 -  0.300   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.  གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ 

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལོག་ཟའྩི་གནད་དནོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ ཨེམ/ཨེསྩི་ཨོ་ལ་ཐང་བཟའ་ཁང་ལས་མ་དངུལ་ལེན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ཕྩིར་བཤད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ 

ལུང་གཉྩིས་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་འགོ་བཙུགས་སའྩི་ས་ཁོངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉམས་བཅོས་ཀྩི་དོན་ལུ་ ཨེམ/ ཨེསྩི་ཨོ་ལ་ཐང་བཟའ་ཁང་ལས་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ 

ལེན་ཡོད་མྩི་དེ་ གསང་བཞག་སྟེ་འདུག ཨམེ/ཨེསྩི་ཨོ་ལ་ཐང་བཟའ་ཁང་གྩིས་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་འགོ་བཙུགས་སའྩི་ས་ཁོངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གེན་གཟར་དག་དང་ སོར་ལམ་ གོ་དོག་དགས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་

དང་ རྩི་ནག་བཏང་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁ་སོང་སེ་ རཔོ་བགེསཔ་ལུ་ འཛནི་ཤོག་ཨང་ ཊྩི་-༤༥༩ སྩི་ཚེས་༩/༠༧/༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་དངུལ་སདོ་འབད་ནུག  

ཨྩིན་རུང་ ལས་དོན་དེ་གྩི་དོན་ལུ་ ཟད་སོང་བསོམས་བཏནོ་ཡོད་མྩི་དེ་གུར་དབེ་ཞྩིབ་འབདཝ་ད་ ཨེམ/ཨེསྩི་ཨོ་ལ་ཐང་བཟའ་ཁང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མྩི་འདྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན་ནང་བཀལོ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་རྩིས་ཁར་ཡང་ མ་བཀདོ་པར་བཞག་ཡོད་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དེ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་འགོ་བཙུགས་སའྩི་ས་ཁངོས་

ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གེན་གཟར་དག་དང་ སོར་ལམ་གོ་དོག་དགས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་འདྩི་ སོས་མདེ་པའྩི་རྩི་སའྩི་འདམ་ (PCC) བླུག་ནྩི་ཨྩིན་མྩི་འདྩི་ ལཱ་ཁ་སོང་སེ་ ཨམེ་/ཨེས་ འབྲུག་བ་འབབ་བཟོ་

སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༣ སེ་སོད་ནུག དེ་མ་ཚད་ དངུལ་འབོར་འདྩི་ མཇུག་བསྡུའྩི་ལཱ་གྩི་རྩིས་ཐགོ་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་ སྩི་ཨེན་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ལུ་བཙུགས་བཞག་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༥ 
དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྒྱ་མཚོ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ རྩིན་ཆེན་དཔལ་འབོར། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༨༠༦༠༠༡༢༢༨ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ སྤ་རོ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ རཔོ་གྩིས་ རཔོ་བགེསཔ་ལུ་ 
དངུལ་འབོར་ཚུ་བསྐྱར་རེད་འབད་ཟེར་ བརྡ་སདོ་དེ་ དེ་འབལེ་གྩི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རངོ་ཁག་དང་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ དེ་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའྩི་བཀའ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་

རུང་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད། 
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༣ ཧཱུམ་རལ།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཧཱུམ་རལ་་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 0.085     -     0.085   -  

 བསམོས།  0.085    -  0.085   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ 

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལོག་ཟའྩི་གནད་དནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ གོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ཅ་ཆས་མ་ཚངམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༠༨༥ 

ཧཱུམ་རལ་རདེ་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ གནས་པའྩི་ གངོ་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚང་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཐོ་བཀདོ་མ་ཡྩིག་ནང་ཐོ་བཀདོ་ནྩིའྩི་ལཱ་ཡང་ 
རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་འགོ་དཔནོ་གྩིས་མནེ་པར་ རེད་འགོ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཚུལ་མྩིན་ཚུབས་ཅན་སེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དེ་སེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་

ཚུ་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྣང་མེད་ཀྩི་ཐོག་ལས་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརེན་ཨྩིན་པའྩི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༤ དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༤༠༠༠༠༢༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༤༠༠༡༠༤༥ ཅན་མ། 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ང་/༤-ཨེ་དྩི་ཨེམ་/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༢༤༤ སྩི་ཚེས་༡༨/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ འཁྩི་འགན་

ཕོག་མྩི་ངོམ་ རཔོ་བགེསཔ་དང་ ས་ཁོངས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ལུ་ དན་སྐུལ་ཡྩི་གུ་ལགོ་ཅྩི་རང་བཏང་ཡོད་རུང་ ལན་གསལ་མ་ལྷོད་པར་ཡོད། 

 

༡.༡.༣.༢ མགར་ས་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ་ཚུ། 

༡. ལ་ཡ།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ལ་ཡ་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 2.740 - 2.740 - 

 བསམོས།  2.740 - 2.740  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
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༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༠ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༠ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

༡.

1. 

འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ཀྩི་རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་མེད་
པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

0.037 - 0.037 

༡.

2. 

རྩིས་ཤོག་མ་ཚངམ། 2.703 - 2.703 

 བསམོས། 2.740  2.740 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ཀྩི་རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ 

ལ་ཡ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ གནས་པའྩི་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ཚུ་ རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ 
འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉྩིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ཀྩི་རྩིས་ཤགོ་དང་  འགོ་འགྲུལ་གནང་བ་ དེ་ལས་ཉྩིན་བསྟར་འཚ་ོའཐུས་དང་ ཡྩིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ འགོ་འགྲུལ་སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའྩི་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ ག་ཅྩི་ཡང་མ་བཙུགས་
པར་ དངུལ་རྐྱང་སེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༨༡༤ དནོ་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་
མ། ལྟ་བཀདོཿ ཧེ་མཱན་གུ་རུང་། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༥༤ ཅན་མ། ལྷག་པ་ཚེ་རྩིང་། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༤༠༣༠༠༠༦༧༢ ཅན་མ། 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

 
༡.༢ རྩིས་ཤོག་མ་ཚངམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༣ 

ལ་ཡ་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༠༣ གནས་པའྩི་ རྩིས་ཤགོ་༢༧ བཏོན་ནྩི་མྩིན་འདུག དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འབལེ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གྩིས་ གནས་སོར་མ་འགོ་བའྩི་ཧེ་མ་ 
རྩིས་བཀོད་ཡྩིག་རྩིགས་ཚུ་རྩིས་སོད་ལགེས་ཤམོ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརནེ་ཨྩིན་པས། འཛིན་སྐྱོང་གྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབེལ་ཡོད་འགན་འཛནི་པ་ལུ་ འོས་ལན་གྩི་ཁྩིམས་མཐུན་ངོས་ལནེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
དངུལ་འབོར་ཡང་བསྐྱར་རེད་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༡༤ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛནི་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ 
ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ ཧེ་མཱན་གུ་རུང་། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༥༤ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

 
༢. ལུ་ན་ན། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ལུ་ན་ན་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་

ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.154     -     0.154 -  

 བསམོས།  0.254    -  0.254   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

༡.1

. 

ཌྩི་ཛལ་ཨེཇ་ཨེསྩི་དྩི་ཆད་སོྐྱན་བྱུང་ཡོདཔ། 0.078 - 0.078 

༡.༢. ཚུལ་མྩིན་ཅན་གྩི་ཉོམས་སྒྲྩིག/དངུལ་སོད། 0.038 - 0.038 

༡.༣. འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚ་ོའཐུས་གཉྩིས་ལྟབ་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ། 

0.038 - 0.038 
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 བསམོས། 0.154 - 0.154 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་གྩི་གནད་དནོ་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ: 

༡.༡ ཌྩི་ཛལ་ཨེཇ་ཨེསྩི་དྩི་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨  

ལུ་ན་ན་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ གནས་པའྩི་ ས་སྣུམ་ཌྩི་ཛལ་ལྩི་ཊར་༡,༦༡༠ ཆད་སྐྱནོ་བྱུང་ནུག། སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའྩི་ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་སྣུམ་འཁོར་གྩི་དོན་ལུ་ ས་

སྣུམ་ཨེཇ་ཨེསྩི་དྩི་ཡོངས་བསོམས་ལྩི་ཊར་༡༠,༢༡༠ ཉོ་ཡོད་མྩི་ནང་ལས་ འགྲུལ་སྐྱདོ་ཐོ་དེབ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ལྩི་ཊར་༧,༤༠༠ རྐྱངམ་ཅྩིག་བླུག་ཡོད་པའྩི་ལྷག་མ་ རྒྱ་ཛི་༦ ཡོད་མྩི་གུར་བརྩི་ཕབ་ད་ ལྩི་ཊར་

༡,༢༠༠ ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན་རུང་ ལྩི་ཊར་༡,༦༡༠ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡྩི། དེ་བཟུམ་གྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ དགག་བཤེར་དང་ ས་སྣུམ་ས་ཁོངས་ནང་ རྩིས་སོད་རྩིས་ལེན་གྩི་ལམ་ལུགས་ལགེས་ཤོམ་མེད་མྩི་ལས་བརེན་

ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༩ དནོ་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ། རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༨༠ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོདཿ མགོན་པོ་ཚེ་རྩིང་། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༡༢༢ ཅན་མ། ཀ་ཀ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

༡.༢ ཚུལ་མྩིན་ཅན་གྩི་སྙོམས་སྒྲྩིག/དངུལ་སོད་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ 

ལུ་ན་ན་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩི་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྩིས་ མགོན་ཚེ་ཕུག་ལས་རཱ་མྩི་ན་ཚུན་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལུ་ ལག་ལནེ་འཐབ་མྩི་ ས་དངོ་སྤེད་ནྩིའྩི་འཕྲུལ་ཆས་ཉམས་བཅོས་

འབད་བའྩི་འཛིན་ཤོག་ནང་རྩིས་བཏོན་གྩི་ནོར་འཁྲུལ་ལས་བརེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག དེ་སེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ འབལེ་ཡོད་འགོ་དཔོན་གྩིས་ འཛིན་ཤགོ་ཚུ་ལགེས་ཤམོ་

སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༩ དོན་ཚན་༢.༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ། རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞྩི་
གཡོག་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༨༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ མགོན་པོ་ཚེ་རྩིང་། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༡༢༢ ཅན་མ། ཀ་ཀ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

༡.༣ འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་གཉྩིས་ལྟབ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ 

ལུ་ན་ན་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ར་མྩི་ན་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་སོད་པའྩི་སབས་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༣༨ དངུལ་སོད་གཉྩིས་ལྟབ་སོང་ནུག དེ་སེ་ནོར་

འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ནང་འཁདོ་ཚད་འཛནི་ལམ་ལུགས་ལགེས་ཤོམ་མེད་མྩི་ལས་བརེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༩ དནོ་ཚན་༢.༤ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཕལེ། རདེ་འོག་
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༨༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ མགོན་པོ་ཚེ་རྩིང་། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༡༢༢ ཅན་མ། ཀ་ཀ། རཔོ། མྩི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

 

 

༣. ཁ་སྨད།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཁ་སྨད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་
ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.100     -     0.100   -  

 བསམོས།  0.100 -  0.100   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ 
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡  ས་སྣུམ་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༡༠༠ 

ཁ་སྨད་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ གནས་པའྩི་ ས་སྣུམ་ཌྩི་ཛལ་  ༼ཨཇེ་ཨེས་དྩི༽ ལྩི་ཊར་༢,༠༨༧ ཆད་སྐྱནོ་འཐནོ་ཏེ་ཡོད། རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ ལའོྩི་ནང་ 
རེད་འགོ་གནང་བྩིན་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་དང་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ཁག་སོ་སོའྩི་དོན་ལུ་ བུམ་ཐང་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའྩི་ འཕྲུལ་ཆས་ག་ཁར་ལེན་མྩི་ཚུ་ནང་ ལག་

ལེན་འཐབ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ས་སྣུམ་ཌྩི་ཛལ་མཁོ་སྒྲུབ་ནང༌ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༢ ཟད་སོང་འཁྩིལ་ནུག  

ཟད་སོང་རྩིས་ཤགོ་དང་ འཛནི་ཤོག་/དངུལ་འཛིན་ ཐོ་བཀོད་མ་ཡྩིག་ དེ་ལས་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཐོ་དེབ་དེ་ཚུ་ དབེ་ཞྩིབ་འབདཝ་ད་ ས་སྣུམ་ཌྩི་ཛལ་  ༼ཨེཇ་ཨེས་དྩི༽ ལྩི་ཊར་༢,༠༨༧ ཆད་འཐོན་ཡྩི། དེ་བཟུམ་མའྩི་
ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ས་སྣུམ་ཌྩི་ཛལ་  ༼ཨེཇ་ཨེས་དྩི༽ མཁོ་སྒྲུབ་དང་སོད་ནྩི་ནང་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ལགེས་ཤོམ་མེད་མྩི་ལས་བརེན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༧༨༨ དོན་ཚན་༡ པ། 
རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་ཚེ་རྩིང་། དམངས་མྩི་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༡༠༠༠༠༤༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་ཚེ་རྩིང་། རཔོ་བགེསཔ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༡༠༠༠༢༥༠ 
ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།  
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༡.༡.༣.༣  མངོ་སར་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་ཚུ། 

༡. ས་གྩིང་།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ས་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༠ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

2 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.190     -     0.190   0  

 བསམོས།  0.190    -  0.190   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༢.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༠ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༣ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༢.༡ ཕབ་ཆ་བྩིན་ཡོད་མྩི་འདྩི ་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༠ 

ས་གྩིང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ གྩིང་མེད་ཐང་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ སྟབས་གཅྩིག་གྩི་ཕབ་ཆ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༣ བྩིན་ཡོད་མྩི་འདྩི་ 
མ་བཏོག་པར་ལུས་ནུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ཐོབ་བརོད་བཀོད་པའྩི་སབས་ ཐོབས་ཁུངས་དང་བཏོག་དགོཔ་ཚུ་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་གྩིས་དབེ་
ཞྩིབ་དང་ ངོ་སོར་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་འདྩི་གྩིས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་སེ་ གཞྩི་བཙུགས་མ་འབད་བའྩི་རགས་སྟོན་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༦༨ 
དོན་ཚན་༤ ༼ཀ་པ།༽ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཆོས་ཉྩི་རྡོ་རེ། རཔོ། 

མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༤༠༠༡༠༩༡ ཅན་མ། 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༧-༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་སབས་ རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་
གྩིས་ ཁག་འབག་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཕབ་ཆའྩི་དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རེད་འབད་ནྩིའྩི་བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚུ་འབད་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། 

 

༢. མོང་སར།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གེ་སར་གྩིང་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་ག་ར་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.231 0.231 -  100  

 བསམོས།  0.231 0.231 -   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ།  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༢ ཁག་འབགཔ་ལུ་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་མཐའ་མམ་གྩི་དངུལ་སོད་ལྷག་མ་མ་སོད་པར་ཡོདཔ། 

མོང་སར་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཀནོ་བར་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་དང་ རྡོ་རུ་དང་བེམ་བཙུག་སྒྲྩིག་ དེ་ལས་ བཏེག་ལམ་ལ་སགོས་པ་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༢༣༡ དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་གྩི་ལག་ལནེ་རྩིས་ཤོག་མཐའ་མམ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༩ ཐོབ་བརོད་བཀདོ་ཡོདཔ་ཨྩིན་རུང་ རྩིས་ལོ་འཇུག་བསྡུཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༧༤༨ ལས་བརལ་མ་སོདཔ་ལས་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༡ མ་དངུལ་མདེཔ་ལས་བརནེ་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༥༠༩ དནོ་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ 
ཚེ་རྩིང་རྒྱལ་མཚན། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༤༠༨༣ ཅན་མ། 

 
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༢ ཐམ་པ་འདྩི་ ཨར་/ཨང་༤༢༩༦༣༣ སྩི་ཚེས་༡༩/༡༢/༢༠༡༩ བཙུགས་པའྩི་ལྷག་ལུས་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ ཨེམ་དྩི་/རྩིས་འཛནི་༠༢.༢༠༡༩/༤༨༤༤ སྩི་ཚེས་

༢༣/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡྩི།    
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༣. ན་རང་།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ན་རང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.046   -       0.046  - 

 བསམོས།  
0.046   -    0.046   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦ 

ན་རང་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཁ་ལོང་ལམ་རྒྱ་གམ་གྩི་ས་ཁངོས་ནང་ གང་རནེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སབས་ ལཱའྩི་འབོར་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརནེ་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦ དངུལ་
སོད་འཐེབ་སོང་ནུག དེ་སེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ཁག་འབགཔ་གྩི་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ཐོབ་བརདོ་བཀོད་པའྩི་སབས་ ཐབོ་ཁུངས་དང་བཏོག་དགོཔ་ཚུ་ དབེ་ཞྩིབ་དང་ ངོ་སོར་ལགེས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་འདྩི་
གྩིས་ ནང་འཁདོ་ཚད་འཛནི་ལམ་ལུགས་ལགེས་ཤམོ་སེ་ གཞྩི་བཙུགས་མ་འབད་བའྩི་རགས་སྟོན་ཡྩི། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༠༣ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་རྩིན་འཛིན། བཟོ་རྩིག་
འགོ་དཔནོ་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ར་མགྩིན་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༥༠༠༣༨༡༥ ཅན་མ། 

 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྩི་ཚསེ་༢༧-༢༨/༠༩/༡༩ ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལངོས་མཁར་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་སབས་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཡྩིག་

ཆ་ཚུ་བསྐྱར་ཞྩིབ་དང་རྩིས་འགྩིག་གྩི་དནོ་ལུ བུམ་ཐང་ ལུང་ཕོགས་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ཡྩིག་ཚང་ནང་ ཕུལ་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་-བྩི་ཀྲྩི་/ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-

༠༣/༢༠༡༩/༡༠༠༦ སྩི་ཚེས་༢༩/༡༡/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་སྐུལ་ཡྩི་གུ་བཏང་སྟེ་ཡོད། 

 
 

༡.༡.༣.༤  གསར་སྤང་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ་ཚུ། 

༡ དགའ༌སྐྱྩིད༌གྩིང༌།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.742     -    0.742 -    

 བསམོས།  
0.742 0.00 0.742   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༢ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་མྩི་དང་ཁག་འབག་དགོངས་གོལ་བཏང་མྩི་ནང་ དངུལ་ཚབ་མ་ཐོབ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༢ 

དགའ་སྐྱྩིད་གྩིང་རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ཆར་ལས་ གསར་སྤང་སྩིར་ཚུན་གྩི་ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མྩི་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༠/༡༠/༢༠༡༦ ལུ་ རོང་ཁག་རྩིན་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཐངེས་༨ 

པ་ཚོགས་པའྩི་གོས་ཆདོ་ལྟར་ ཡྩིག་ཨང་ག/པ-༧(༠༦)/༢༠༡༦-༡༧/༦༧༨ སྩི་ཚེས་༡༤/༡༠/༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ དགངོས་གོལ་བཏང་ནུག  

ཤུལ་ལས་ ཡྩིག་ཨང་-ག/པ-༧(༠༦)/༢༠༡༦-༡༧/༧༠༡ སྩི་ཚེས་༡༠/༡༡/༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༡ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མྩི་འདྩི་ བསྐྱར་རདེ་འབད་དགོཔ་སེ་

བཀའ་རྒྱ་བཏང་ནུག ཁག་འབག་གྩིས་ལཱ་ གནས་གངོ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༣༤ འབད་ད་ེཡོདཔ་ད་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༦ གྩི་ནང་འཁདོ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ འཚལོ་གྲུབ་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༥༧༠ དང་ ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་དང་པའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༤༨ དེ་ལས་ ལག་ལནེ་རྩིས་ཤོག་གཉྩིས་པའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༤༧ ཚུ་ག་ར་ཡོངས་བསམོས་བརྩི་བཏོནམ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༤.༡༦༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག  
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ཨྩིན་རུང་ ཁག་འབག་གྩིས་ལཱ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དངུལ་སདོ་འབད་མྩི་ཚུ་ལུ་ དབེ་ཞྩིབ་འབདཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་དགོངས་གལོ་བཏང་བའྩི་སབས་ མ་དངུལ་བསྐྱར་རེད་འབད་དགོ་པའྩི་བརྩི་བཏནོ་འབད་བའྩི་

སབས་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ནོར་བ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༢ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོད་པའྩི་མངནོ་གསལ་བྱུང་ཡྩི། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ལྟ་
རོག་འབད་མྩི་འགན་འཛིན་པ་གྩིས་ དབེ་ཞྩིབ་ལགེས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརནེ་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༥༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྩིད་རྒྱལ་དབང་
ཕྱུག བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༦ ཅན་མ་དང་ མྩི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༢༡༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཉྩིམ་རྡོ་རེ་ཤེར་པ། རཔོ། 
མྩི༌ཁུངས༌ངོ༌སདོ༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༣༠༧༠༠༢༥༥༡ ཅན་མ། 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་བདནེམ་སེ་ འཁྲུན་ཆདོ་གནངམ་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩིས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཆེ་མཐོ་

ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་ལུ་མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོད།  

༢. དགེ་ལེགས་ཕུག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་རེད་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

3 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 0.196        -    0.196     -    

4 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.153         

-    

0.153    -    

 བསམོས།  
0.349 0.000 0.349   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའྩི་གནད་དནོ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐགོ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ དུས་ཕྩིར་འགངས་ལུས་པའྩི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྤལེ་རྩི་ཐང་ཁ་སྟདོ་ལུ་ པ་སངས་ཆུ་ ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ དུས་ཚདོ་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བའྩི་ ཕྩིར་འགང་གྩི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦ མ་བཀལ་
བར་འདུག ཁག་འབགཔ་གྩིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའྩི་སྙན་ཞུ་མ་ཕུལཝ་མ་ཚད་ ལག་ལེན་རྩིས་ཤགོ་མཐའ་མམ་ཡང་མ་བཙུགས་པས། དེ་བཟུམ་མའྩི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མྩི་འདྩི་ ཁག་འབག་གྩི་ འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་

ལུ་མ་གནས་མྩི་ལས་བརནེ་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༢༧ དནོ་ཚན་༡.༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༥ ཅན་
མ། ལྟ་བཀདོཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇྩི་(ཀྲྩི་)ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༡/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༡༤༧ སྩི་ཚེས་༠༢/༠༩/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ ཁྩིམས་
མཐུན་ངེས་ལེན་གྩི་དུས་ཡུན་དང་འབེལ་བའྩི་དན་སྐུལ་ཡྩི་གུ་བཏང་སྟེ་ཡོད། 

 

 

༢ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ 
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ  

༢.༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ 

དགེ་ལགེས་ཕུག་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྤེལ་རྩི་ཐང་ཁ་སྟོད་ལུ་ པ་སངས་ཆུ་ ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབག་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༣ 

གནས་པའྩི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་༥ དེ་ཅྩིག་གྩི་ཐགོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༣༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལག་ལེན་རྩིས་ཤགོ་ཚུ་ནང་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སངོ་མྩི་འདྩི་ ས་ཁངོས་ནང་ལཱ་ཚུ་ལེགས་

ཤོམ་སེ་དབེ་ཞྩིབ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་ལས་བརེན་ཨྩིན་པས། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༢༧ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨནོ་ཕུན་ཚགོས། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞྩི་གཡོག་
ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༥ ཅན་མ་དང་ མྩི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༡༧༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག རཔོ། མྩི༌ཁུངས༌ ངོ༌སདོ༌ལག༌ ཁྱེར༌ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣ ཅན་མ། 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་་༨/༠༨/༢༠༡༩ ལུ་ དགེ་ལགེས་ཕུག་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སབས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་བཤད་

མྩི་ནང་ ཁྩིམས་ཀྩི་འདུན་ས་གྩིས་ རངོ་ཁག་བདག་སྐྱོང་བདནེམ་སེ་ འཁྲུན་ཆོད་གནངམ་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྩིས་ གནད་དོན་འདྩི་ ཨེ་ཨར་དྩི་སྩི་ལུ་བསྐྱལ་ཡོདཔ་ལས་ བཤེར་འཕྲོ་
འབད་འདུག 

༡.༡.༣.༦  སྤུ་ན་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་ཚུ།  

༡. དགོན་ཤ་རྩི།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ དགོན་ཤ་རྩི་རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལོག་ཟ། 0.117     -     0.117   -  

 བསམོས།  0.117    -  0.117   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ལྷད་ ལགོ་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༧ 

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལོག་ཟའྩི་གནད་དནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུའྩི་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ཚུའྩི་ཟད་སོང་ཚུ་ ལོ་བསྟར་བར་གའྩི་ནང་ལས་གཏང་ཡོད་མྩི་དེ་ སྙོམ་སྒྲྩིག་ཚུལ་མཐུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ 

དགོན་ཤ་རྩིས་རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུའྩི་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ཚུའྩི་ཟད་སོང་ཚུ་ ལོ་བསྟར་གྩི་ཁང་ག་ནང་ལས་ བཅོ་ཁ་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་བའྩི་ཟད་སངོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ ཚུལ་མྩིན་

ཐོག་སྙོམ་སྒྲྩིག་འབད་དེ་འདུག སྩི་ལོ་༢༠༡༥ དང་༢༠༡༦ ལོའྩི་ ལོ་བསྟར་གྩི་ཁང་ག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༧ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠ རྒྱུན་རྩིམ་བཅལོ་འཇགོ་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་

ད་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ ཐམ་པ་འདྩི་ རེད་འགོ་ཚགོས་འདུ་ནང་ལས་གནང་བ་དང་ རྒྱབ་རནེ་ཡྩིག་ཆས་ཚུ་ག་ནྩི་ཡང་མེད་པར་ བཅོ་ཁ་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ཟད་སོང་གྩི་རྩིས་ཁར་སྙོམ་སྒྲྩིག་འབད་
ནུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༦༥༦ དནོ་ཚན་༢པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མགནོམ་རྡོ་རེ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༣༠༠༡༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ འོད་ཤོ་རྡོ་རེ། རཔོ། མགནོ་ཤ་རྩིས། མྩི་ཁུངས་
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༣༠༠༤༦༢ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚར་ལེ་ཤ་འབད་རུང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།  

 
༢ ར་ལོག 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ར་ལོག་རདེ་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.116     -     0.116   -  

 བསམོས།  0.116 -  0.116   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦. 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ གོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྩི་འཆར་གཞྩི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་མེདཔ་ད་ ནོར་འཁྲུལ་གཞན་ཡང་བྱུང་ཡོདཔ་ -དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦ 

ར་ལོག་རདེ་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ གོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་དང་ ཆུའྩི་རྐ་ཉནེ་སྲུང་གྩི་ལཱ་ནང་ཚུལ་མྩིན་བྱུང་ཡོད་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡) དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ གནས་པའྩི་ སྤ་དཔྱ་ཁ་ལུ་གོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤལེ་གྩི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ད་ མཉམ་འབལེ་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སབས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ གནས་པའྩི་མཁོ་ཆས་མ་ཚང་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཁོ་ཆས་ལ་ལུ་ཅྩིག་ བཀལོ་སོད་མ་འབད་བར་ ཚོགས་པའྩི་བདག་འཛིན་ཐགོ་ལུ་བཞག་སྟེ་འདུག  

༢) ནོརཔ་སང་གཡུས་ཚན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ གནས་པའྩི་ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མྩི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་པའྩི་ཆུ་དུང་མྩི་ཚང་པས། གཞན་ལྷག་མ་ཚུ་བཀོལ་
སོད་མ་འབད་བར་འདུག  

༣) ཅ་ཆས་ཐོ་བཀདོ་འབད་ནྩིའྩི་ལཱ་ཚུ་ འོས་འབབ་མེད་པའྩི་འགན་འཛནི་པ་གྩིས་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཐོ་དེབ་དང་འཁྩིལ་བ་ཅྩིན་ ཅ་ཆས་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་བཀདོ་དེ་འདུག  

༤) ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ རྡོ་བཟོ་ལུ་ ལས་མྩི་ཉྩིན་ལྟར་གྩི་འཐུས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སེ་བཀོད་ནུག  
རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའྩི་སབས་ དེའྩི་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚང་མྩི་དང་ ལས་མྩི་ཉྩིན་ལྟར་གྩི་འཐུས་སོད་ཡོད་མྩི་ཚུ་གྩི་ཐགོ་ལུ་ དབེ་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ཡོངས་རགོས་བྩིན་
དགོཔ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༥༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ལལ་བྷ་དུར་ཆྩི་ཏྩིརྩི། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་ལས་རོགས། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༡༢ ཅན་མ། 
ལྟ་བཀོདཿ ར་མགྩིན་རྡོ་རེ། རོང་ཁག་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༢༦ ཅན་མ། 

 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ བསྐྱར་ཞྩིབ་ཚར་ལེ་ཤ་འབད་རུང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན།  
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༡.༡.༣.༦ དབང་འདུས་ཕ་ོབང་རངོ་ཁག་འགོ་གྩི་རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་ཚུ།  

༡. དགའ་སེང་ཚོ་འོགམ།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ དགའ་སེང་ཚོ་འོགམ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་ཚུ་རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.089 0.089   -  100  

 བསམོས།  0.089 0.089 -   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་
ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.  ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ།  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག  

དགའ་སངེ་ཚོ་འགོམ་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༣-༢༠༡༤ ནང་ མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ སནོ་བྩིན་རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༧༤ དོན་
ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་འཕྲྩིན་ལས། རཔོ། མྩི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༠༧༠༠༠༨༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ ཀུན་བཟང་འཕྲྩིན་ལས། རཔོ། མྩི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༠༧༠༠ 
༠༨༢༤ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: གནད་དོན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇྩི་(ཀྲྩི)ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༢/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༠༥༠༧ སྩི་ཚེས་༡༤/༠༢/༢༠༢༠ 

  

༢. ཉྩི་ཤོག  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཉྩི་ཤོག་རདེ་འགོ་བདག་སྐྱངོ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གྩི་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་
ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།   -    -    -  100  

 བསམོས།  - - -   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་
ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ།  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡  མྩི་དམང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་རྩིས་ལྷག 

ཉྩི་ཤོག་རདེ་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༣-༢༠༡༤ གྩི་ མྩི་དམང་ལཱ་གཡོག་གྩི་སོན་བྩིན་ཚུ་ རྩིས་ལྷག་སེ་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༢ དནོ་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་རྡོ་རེ། 
རེད་འགོ་བདག་སྐྱངོ་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༥༠༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོཿ རྡོ་རེ། རཔོ། མྩི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༡༠༠༠༠༣༤༧ ཅན་མ། 

གནས་སྟངས་: གནད་དོན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇྩི་(ཀྲྩི)ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༢/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༠༢༩༣ སྩི་ཚེས་༡༥/༡༠/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



122 

 

༣. ཀ་གཞྩི།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཀ་གཞྩི་རདེ་འགོ་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་
འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།   -    -    -  100  

 བསམོས།  - - -   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བ།  

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བའྩི་གནད་དནོ་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ 

༡.༡ སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 

ཀ་གཞྩི་རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ ཆུ་ཆུ་ན་ལས་ཅ་གྩི་ན་ཚུན་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་དང་ ངེ་དོ་ཁ་ལས་དྭང་གུ་ཚུན་གྩི་སོ་ནམ་ཞྩིང་ལམ་གཉྩིས་ཉམས་བཅོས་ཀྩི་ལཱ་ནང་ རྡོ་རུ་དང་བེམ་
བརྡལ་ནྩིའྩི་སྐྱོན་ཅན་ལཱ ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག  ས་གནས་ཀྩི་རྡོ་བཏོན་ས་ནང་ལས་ རྡོ་རུ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག རྡོ་ཚུ་སོམ་ཆུང་སྙོམ་ཏོག་ཏོ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ལས་བརེན་  
རྡོ་རུ་དང་བེམ་བརྡལ་བའྩི་ཤུལ་ལས་ཡང་ ལམ་སྙོམ་ཏོག་ཏོ་མྩིན་འདུག སྟུག་ཚད་དང་གཟར་ཚད་ རྡོ་རུག་ལག་ལེན་ཚུ་གྩི་ཐོག་ལུ་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལས་ ལཱ་གྩི་སྤུས་ཚད་ནང་
སྐྱོན་ཡོདཔ་གཏན་འཁལ་སོང་ཡྩི། དེ་འབདཝ་ལས་ རེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ འབེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གྩིས་ ལྟ་རོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མྩི་ལས་བརེན་ སྤུས་ཚད་ལན་
ཏོག་ཏོ་མ་བྱུང་བའྩི་སྐྱོན་འདུག རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༣ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དབང་འདུས། རཔོ། མྩི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་ ༡༡༩༡༡༠༠༡༢༥༣ 

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དབང་འདུས། རཔོ། མྩི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༡༡༠༠༡༢༥༣ ཅན་མ།  

གནས་སྟངས་: གནད་དོན་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇྩི་(ཀྲྩི)ཨེཕ་ཡུ་ཨེས་-༠༢/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༠༢༩༣ སྩི་ཚེས་༡༥/༡༠/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། 

 
 རང་སྐྱངོ་འདུས་ཚགོས།  

༡.༡.༤.༧  ཐྩིམ་ཕུག་ཁམོ་ས།ེ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཐྩིམ་ཕུག་ཁམོ་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༨༧༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༡༥.༦༤༡ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༠ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།                                         

-    

                     

-    

                      

-    

               

-    

2 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 15.871  15.641  0.230  

98.55  

 བསམོས།  
15.871   15.641  0.230   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དེའྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༡༠/༢༠༢༠ 
ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
༡ ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ལས་འགལ་བ། 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་མྩི་གནད་དནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༨ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་

མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

2.1 
རྩིན་བསྡུར་ནང་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའྩི་དངོས་གངས་ལུ་
དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

- - རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ། 

2.2 
ཁོམ་སེ་ཚགོས་སེའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཀྩི་གོས་ཆོད་དེ་ ཁོམ་སེ་
བཅའ་ཡྩིག་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་མ་འཁྩིལཝ། 

- - རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ། 

2.3 རྒྱབ་རེན་གྩི་ཡྩིག་ཆ་སོྟན་ནྩི་མེདཔ། - - རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ། 
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2.4 
ལཱ་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་བྩིན་ཡོདཔ་དང་ ཡྩིག་ཆ་ཚུ་སོྟན་ནྩི་
མེདཔ།  

- - རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བར་
ཡོདཔ། 

 བསམོས། - - - 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་གྩི་གནད་དནོ་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༢.༡ རྩིན་བསྡུར་ནང་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའྩི་དངོས་གངས་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ .༢༦༨  

ཐྩིམ་ཕུག་ཁམོ་སེ་གྩིས་ གོག་འབལེ་གྩི་རོ་སེག་ཐབ་ཀྩི་དནོ་ལུ་ རྩིན་བསྡུར་ནང་གསལ་བཀདོ་མ་འབད་བའྩི་ བཙའ་བཤེད་མ་ཚུགས་པའྩི་སྣོད་ཀྩི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༨ དངུལ་སོད་འབད་ནུག རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་གྩི་འབད་བ་ཅྩིན་ འ་ནཱྩི་སྣོད་འདྩི་ གོག་འབེལ་གྩི་སགེ་ཐབ་གསུམ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ཆ་ཤས་སེ་འོང་དགོ་པའྩི་ཡྩིད་ཆེས་བསྐྱདེ་དེ་ཡོདཔ་ཨྩིན། དེ་མ་ཚད་ བཙའ་བཤདེ་མ་ཚུགས་
པའྩི་སྣོད་འདྩི་ སེག་ཐབ་རྩིངམ་གྩི་བཟོ་བཀདོ་ཀྩི་དོན་ལུ་ཨྩིནམ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་གསརཔ་དང་གཅྩིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརནེ་འཕྲུལ་ཆས་གསརཔ་གྩི་དནོ་ལུ་བཙའ་

བཤེད་མ་བཏུབ་པའྩི་སྣོད་ངོས་ལནེ་འབད་མྩི་དང་ དངུལ་ སོད་འབད་མྩི་འདྩི་ཁུངས་མཐུན་ཅྩིག་མྩིན་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༡.༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕུར་པ་ཚེ་རྩིང་། ཞྩིབ་

རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རྩིག་བཀོད་ཁྱབ་འོགམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༥༣ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་:  ཡྩིག་ཨང་ སྩི་དྩི་ཨེ་/པྩི་ཨྩི་ཨར་-༡༧/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༩༧༨༧ སྩི་ཚེས་༠༢/༠༦/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ འཁྩི་འགན་ཕོགས་མྩི་མྩི་ངོམ་གྩི་ཐགོ་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ 

དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད། 

 

༢.༢ ཁོམ་སེ་ཚོགས་སེའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཀྩི་གོས་ཆོད་དེ་ ཁོམ་སེ་བཅའ་ཡྩིག་དང་མ་འཁྩིལཝ།  

ཁོམ་སེ་ཚོགས་སེ་གྩིས་ ཁོམ་སེ་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ གོང་འཕལེ་ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༠༢ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ གོས་འབུལ་ཁག་དག་པ་ཅྩིག་གནང་གལོ་འབད་ནུག གནད་དནོ་མང་
ཤོས་ཅྩིག་ནང་ ཁོམ་སེ་ཚགོས་སེ་གྩིས་ ཉེས་ཆད་ཚུ་དགོང་ཡངས་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ཉུང་མཐའྩི་འཐུས་བཀལ་ནྩི་ དེ་ལས་ ཁྩིམས་མཐུན་མྩིན་པའྩི་བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་ཁྩིམས་མཐུན་བཟོ་བ་ལ་སོགས་པ་ དབང་ཚད་སོད་

མྩི་ལས་ལྷག་སྟེ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༨ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལགེས་རྡོ་རེ། ཁོམ་དཔནོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལགེས་རྡོ་རེ། ཁོམ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་་འབད་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྩི་

གོས་ཆོད་ལྟར་ སྩི་ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་དང་ ཐྩིག་ཕུག་ཁོམ་སེ་གཉྩིས་མཉམ་འབལེ་ཞལ་འཛམོས་ཚོགས་ནྩི་སེ་ཆ་འཇགོ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། 

 སྩི་ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་དང་ ཐྩིག་ཕུག་ཁོམ་སེ་གཉྩིས་མཉམ་འབལེ་ཞལ་འཛམོས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ ཐྩིག་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་

དབང་འཛིན་ལུ་ ལན་གསལ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་ ཕུལ་དགོ་པའྩི་གོས་ཆདོ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་གྩིས་ ལན་གསལ་
ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷདོ་པར་ཡོད། 

༢.༣ རྒྱབ་རེན་ཡྩིག་ཆ་སྟོན་ནྩི་མེདཔ།  

ཐྩིམ་ཕུག་ཁམོ་སེ་གྩིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱྩིམ་བཟོ་གངོ་འཕལེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩི་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆནེ་ལུ་ ཐོག་ཚད་ལེ་ཤ་འབད་མྩི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ གཞུང་གྩི་སྒྲྩིང་ཁྱྩིམ་༦ བཤྩིག་

གཏང་མྩི་གྩི་གུད་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༠༡ དངུལ་སདོ་འབད་མྩི་གྩི་རྒྱབ་རནེ་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་སྟནོ་ནྩི་མྩིན་འདུག བཤྩིག་གཏང་མྩི་དང་འབལེ་བའྩི་ཡྩིག་ཆ་ཚུ་མེད་མྩི་ལས་བརེན་ དངུལ་སོད་འབད་མྩི་དེ་ངེས་
བདེན་ཨྩིནམ་ཏན་ཏན་བཟོ་མ་ཚུགས།  

འདྩི་དང་གཅྩིག་ཁར་ ཆུ་ཚད་འཇལ་འབད་ནྩིའྩི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྩི་མཛདོ་ཐོ་སྟོན་ནྩི་མེད་མྩི་ལས་བརེན་ ཆུ་ཚད་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་བཙོང་མྩི་དང་ བསྡུ་ལེན་འབད་མྩི་/བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་དངུལ་འབོར་དེ་ 

གཏན་འཁེལ་བཟོ་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༡༨ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གོ་ཝྩིནད་ཤར་མ། བཟོ་བཀོདཔ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ གོ་ཝྩིནད་ཤར་མ། བཟོ་བཀོདཔ་གོངམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༠༢ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། ཁོམ་སེ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༠༡ གནས་པའྩི་ཡྩིག་ཆ་བྩིན་ཡོད་རུང་ ཆུའྩི་མྩི་ཊར་དང་འབལེ་བའྩི་ཐོ་བཀདོ་ཁ་གསལ་ཚུ་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ མ་བྩིན་པར་ཡོད།  

༢.༤ ལཱ་ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་བྩིན་ཡོདཔ་དང་ ཡྩིག་ཆ་སྟོན་ནྩི་མེདཔ།  

ཐྩིམ་ཕུག་ཁམོ་སེ་གྩིས་ དབངས་ཅན་ཕུག་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭའྩི་ནང་ རླུང་ཆར་གྩི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་དང་ ཁོམ་སེའྩི་ཆུ་གཡུར་རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་ཚུ་བྩིན་ནྩི་ནང་ ཚུལ་མྩིན་བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིན་བསྡུར་དབེ་
དཔྱད་ཚགོས་ཆུང་གྩིས་ གོ་ཐོག་ལུ་ ཚོང་ལས་ག་གྩི་ཡང་ མཁོ་ཆས་དང་མྩི་སྟོབས་ཀྩི་ཁ་གསལ་མ་བཀོད་མྩི་ལས་བརེན་ ག་ར་ཆ་མེད་གཏང་ནུག ཨྩིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ཁྱད་རྩིག་ལྕགོས་གྲུབ་ལུ་མ་

ལྟ་བར་ རྩིན་བཀོད་དམའ་ཤོས་སེ་བཀདོ་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ལཱ་འདྩི་ ཨེམ་/ཨེས་ཡར་དག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྩིན་ནུག  
དེ་མ་ཚད་ འབེལ་བ་ཡོད་པའྩི་ཡྩིག་རྩིགས་ཚུ་སྟོན་ནྩི་མདེ་མྩི་ལས་བརནེ་ ཁག་འབགཔ་འདྩི་གྩིས་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མྩི་ལས་བརེན་ བོ་བརན་མ་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༡༨༠ གཞུང་བཞེས་འབད་མྩི་འདྩི་ གཞུང་གྩི་འངོ་འབབ་རྩིས་ཁའྩི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་འདྩི་ བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༡༩ པ) རྩིས་འགན་ཐད་
ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ཞྩིབ་རོགས་ས་ཁམ་ཐོ་བཀདོ་འགོ་དཔོན་༡ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༣༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ཞྩིབ་རོགས་ས་ཁམ་ཐོ་བཀདོ་འགོ་

དཔོན་༡ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༣༩ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཐྩིམ་ཕུག་ཁམོ་སེ་གྩིས་ བོ་གཏད་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་༡༨༠,༠༠༠.༠༠ གཞུང་བཞེས་འབད་དེ་ གཞུང་གྩི་རྩིས་ཁ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའྩི་

སྒྲུབ་བེད་བསྐྱལ་དགོ་ཟེར་བཀདོ་དེ་ཡོད། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་

ཀྩི་གོས་ཆོད་ལྟར་ སྩི་ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་དང་ ཐྩིག་ཕུག་ཁམོ་སེ་གཉྩིས་མཉམ་འབལེ་ཞལ་འཛམོས་ཚོགས་ནྩི་སེ་ཆ་འཇགོ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ 

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཐྩིག་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ མཉམ་འབེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་མྩིའྩི་གོས་ཆོད་ལྟར་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལནེ་མ་འབད་བས། 
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༢ ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༠  

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༢༢༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

3.

1 

ཨེམ་/ཨེས་ Greener Way ལུ་ཆོག་མྩིན་གྩི་སོན་བྩིན་སོད་ཡོདཔ། 15.641 15.641 རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ། 

3.

3 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༠ འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་དང་འབེལ་བའྩི་
སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ།  

0.230 - 0.230 

3.

4 
ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་ལུ་ལཱ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ།  - - རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ། 

 བསམོས། 15.871 15.641 0.230 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་གྩི་གནད་དནོ་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༣.༡. ཨེམ་/ཨེས་ GREENER WAY ལུ་ཆོག་མྩིན་གྩི་སོན་བྩིན་སོད་འབད་ཡོདཔ།  

ཐྩིམ་ཕུག་ཁམོ་སེ་གྩིས་ ཕགས་སྙྩིགས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནྩིའྩི་སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ Greener Way ལུ་ཆོག་མྩིན་གྩི་སོན་བྩིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༦༤༡ སོད་ནུག སོན་བྩིན་འདྩི་གྩི་
དོན་ལུ་ ཁོམ་སེ་ཚོགས་སེ་ནང་ལས་གནང་བ་མ་ལནེ་ནུག། དེ་མ་ཚད་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་སདོ་དངུལ་ཚུ་ ཁག་འབག་གྩི་ཡྩིག་ཆ་ནང་
ཡང་མ་ཚུད་པའྩི་ཁར་ བཀག་འཛིན་མེད་པའྩི་དངུལ་ཁང་འགན་ལནེ་ཡང་མ་ཐོབ་ནུག ཆ་གནས་ཡོད་པའྩི་ཁྩིམས་ལུགས་དང་ ཁག་འབག་གན་ཡྩིག་དང་མ་འཁྩིལ་བར་ དངུལ་འབེལ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གཞན་བྩིན་

མྩི་འདྩི་ ཁག་འབགཔ་ལུ་འོས་འབབ་མེད་པའྩི་གོགས་རམ་བྩིན་མྩི་དང་དོ་མཉམ་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༣ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལགེས་རྡོ་རེ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རེ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྒྱལ་པོའྩི་བཀའ་ཤོག་ཨང་ རྒྱལ་ཟྩིམ་/ཁྩིམས་སེ་/༢༠༡༩/༩༨༥ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༡/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྩིལ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། 

༢.༢. དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༠ འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་དང་འབེལ་བའྩི་སྐྱོན་ཅན་གྩི་ལཱ་ཚུ།  

ཀ) ཐྩིམ་ཕུག་ཁམོ་སེ་གྩིས་ ན་གཞནོ་གངོ་འཕེལ་ས་ཁངོས་ནང་ བར་གང་དང་གེན་སྒྲྩིང་སྒྲྩིང་བཟོ་ནྩིའྩི་བཟོ་སྐྲུན་གྩི་ལཱ་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་མཐུན་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ འཐེབ་སོད་ནུག 

དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མྩིའྩི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདནེ་ཐོག་ལུ་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་ཀྩི་ཁྱད་པར་ལས་བརེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༦༧ 

དོན་ཚན་༡༠ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀྲེག་ནཱད་ཀ་རྩིཡ། བཟོ་རྩིག་བཀོད་ཁྱབ་འགོམ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རྩིང་དཔལ་འབོར། ནགས་ཚལ་

འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༡༡༠༤༥ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་

འཛོམས་ཀྩི་གོས་ཆདོ་ལྟར་ སྩི་ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་དང་ ཐྩིག་ཕུག་ཁོམ་སེ་གཉྩིས་མཉམ་འབེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ནྩི་སེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། 

ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཐྩིག་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ མཉམ་འབེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་མྩིའྩི་གོས་ཆདོ་ལྟར་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་
བས། 

 

ཁ) ཐྩིམ་ཕུག་ཁམོ་སེ་གྩིས་ དབངས་ཅན་ཕུག་འབྩིང་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའྩི་ནང་ རླུང་ཆར་གྩི་ཆུ་གཡུར་དང་ ར་འབབ་ལུ་ ཁོམ་སེའྩི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་ཨེན་ཨའེ་ཀྲྩི་ཀྲྩི་བཟོ་སྐྲུན་

ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༠ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ འཇལ་ཚད་འཐེབ་ངོས་ལནེ་འབད་མྩི་དང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐགོ་ལུ་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འབོར་ཚད་དང་འཕདཔ་

ད་ ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་ཨང་རྩིས་དང་འབལེ་བའྩི་འཛལོ་སྐྱོན་བྱུང་མྩི་ལས་བརནེ་བྱུང་ནུག(རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༡༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུ་མར་སུ་བྷ། ཞྩིབ་
རོགས་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན་༤ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུ་མར་སུ་བྷ། ཞྩིབ་རོགས་རྩིས་ཞྩིབ་འགོ་དཔནོ་༤ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༡༡༠༡༢༥༤ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༢༥-༢༦/༡༡/༡༩ ལུ་ ཐྩིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའྩི་ཞལ་འཛམོས་ཁང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་

འཛོམས་ཀྩི་གོས་ཆདོ་ལྟར་ སྩི་ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་དང་ ཐྩིག་ཕུག་ཁོམ་སེ་གཉྩིས་མཉམ་འབེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ནྩི་སེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། 

ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཐྩིག་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚེས་༢༠/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ མཉམ་འབེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་མྩིའྩི་གོས་ཆདོ་ལྟར་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་
བས། 

༢.༣. ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་ལུ་ལཱ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ།  
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ཐྩིམ་ཕུག་ཁམོ་སེ་གྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༢༩༨ གནས་པའྩི་འཁོར་ལམ་གསུམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གྩི་ལཱ་འབད་མྩི་འདྩི་ ཚད་འཇལ་ཀྩི་དེབ་ནང་ཐོ་བཀདོ་མ་འབད་ནུག མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ཅ་དངོས་ཚུ་ཚད་འཇལ་ཀྩི་

དེབ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་རུང་ བསྟར་སོད་འབད་མྩི་ལཱ་གྩི་འཇལ་ཚད་དེ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༡༧ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུ་མར་སུ་བྷ། ཞྩིབ་རོགས་

བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔནོ་༤ པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༨༠༧༨ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: ཐྩིམ་ཕུག་ཁོམ་སེ་གྩིས་ ད་ལས་ཕར་ ལས་སེ་གྩིས་འགོ་འདནེ་ཐོག་རྐྱབ་མྩི་བཟོ་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྩི་ ཐོ་བཀདོ་ལེགས་ཤོམ་རྒྱན་སྐྱོང་འཐབ་ནྩི་ཟེར་ ཁེ་ལནེ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་

འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། 

 

 

༡.༡.༣.༨  གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚགོས། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གེ་སར་གྩིང་རདེ་འོག་བདག་སྐྱོང་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༥༥༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 2.340       -    2.340     -    

2 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 14.211         

-    

14.211      

-    

 བསམོས།  
16.551        -    16.551   

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༤༠ 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་མྩི་གནད་དནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

༡.༡. 
ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་ཐད་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་
ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཀལཝ།  

- - རྩིས་འགྩིག་འབད་ད་ེཡོད། 

༡.༢. གོས་སོྟན་པའྩི་འཐུས་དང་འབེལ་བའྩི་སྤང་ཚུགས་པའྩི་ཟད་སོང་།  2.340 - 2.340 

 བསམོས། 2.340 - 2.340 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་མྩི་གནད་དནོ་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡. ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་ཐད་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཀལཝ།  

ག་ཚང་ལྷན་ཚགོས་ཀྩིས་མོང་སར་རངོ་ཁག་ ཡག་པོ་སང་ལུ་ བོ་གསལ་དབངས་ཅན་གྩིང་ཨ་ཎེམོ་གཞྩི་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ སྩིར་བཏང་ཁ་འབག་གྩི་གནས་ཚགི་དང་འཁྩིལ་ ལཱ་མཇུག་

མ་བསྡུ་བར་ཕྩིར་འགངས་ལུས་མྩི་གྩི་ཐད་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཀལ་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༡ དོན་ཚན་༡.༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིག་འཛནི་ཕུར་པ། ལས་འགུལ་བཟོ་

རྩིག་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་རྩིང་། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱངོ་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༠༢༨ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༡.༢ གོས་སྟོན་པའྩི་འཐུས་དང་འབེལ་བའྩི་སྤང་ཚུགས་པའྩི་ཟད་འགོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༤༠  

ག་ཚང་ལྷན་ཚགོས་ཀྩིས་ མོང་སར་རངོ་ཁག་ ཡག་པོ་སང་ལུ་ བོ་གསལ་དབངས་ཅན་གྩིང་ཨ་ཎམེོ་གཞྩི་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་བེ་སྩིག་གོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་དེ་ ལྟ་བཀོད་

གོས་སྟོན་པ་འབད་ལནེ་མྩི་གྩི་ཐད་ ཟླ་རྩིམ་བཞྩིན་དུ་གོས་སྟོན་ཞབས་ཏགོ་གྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ སོད་མྩི་ལས་བརེན་ སྤང་ཚུགས་པའྩི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༤༠ འཁྩི་ནུག ཁག་འབག་གྩི་
དུས་ཡུན་འདྩི་སྩི་ལོ་༢༠༡༤ སྩི་ཟླ་༢ པའྩི་ཚེས་༡༩ ལུ་ཚང་པའྩི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ ཟླ་ངོ་༣༩ གྩི་རྩིང་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྩི་ལོ་༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༤ པའྩི་ནང་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སབས་ལུ་ ལཱ་གྩི་མདུན་སྐྱོད་
འདྩི་ ལོ་ངོ་གསུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཏེ་འདུག 

 
ཁག་འབག་གྩིས་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ཕྩིར་འགངས་ལུས་དགོ་མྩི་འདྩི་ཡང་ ལྟ་བཀོད་འབད་མྩི་གོས་སྟོན་པའྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁོ་རའྩི་ལཱ་འགན་ཚུ་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་བརེན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརནེ་ ལྟ་བཀོད་ཀྩི་དོན་

ལུ་ གོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་གྩི་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་མྩི་དེ་ ཁུངས་མཐུན་ཅྩིག་མྩིན་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༡ དོན་ཚན་༡.༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིག་འཛིན་ཕུར་པ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་

འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་རྩིང་། ལས་འགུལ་འཛནི་སྐྱོང་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༠༢༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། 
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༢ ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༢༡༡ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༢༡༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

རྩིས་འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

༢.༡. ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།  0.052 - 0.052 

༢.༢. མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན།  14.159 - 14.159 

 བསམོས། 14.211 - 14.211 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛནི་བྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐགོ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༢.༡ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ 

ག་ཚང་ལྷན་ཚགོས་ཀྩིས་ མོང་སར་རོང་ཁག་ ཡག་པོ་སང་ལུ་ བོ་གསལ་དབངས་ཅན་གྩིང་ཨ་ཎམེོ་གཞྩི་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ ལས་སྣ་དག་པ་ཅྩིག་ལུ་ རྩིན་བཀོད་འབད་མྩི་གོང་ཚད་

ལས་མཐཝོ་འབད་དངུལ་སདོ་འབད་མྩི་ལས་བརནེ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ནོར་འཁྲུལ་འདྩི་ཡང་ བཟོ་རྩིག་གོས་སྟོན་པ་དང་ ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་

དཔོན་གྩིས་རྩིས་ཤོག་ཚུ་བདེན་སོར་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་འཛོལ་སྐྱོན་བྱུང་མྩི་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདྩི་གྩིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲྩིང་སྒྲྩིང་མེད་པའྩི་བརྡ་མཚནོ་ཡང་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༤༧༥༡ དོན་ཚན་༡.༣ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིག་འཛནི་ཕུར་པ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་རྩིང་། ལས་འགུལ་

འཛིན་སྐྱངོ་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༠༢༨ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། 

༢.༢. མྩི་མང་ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༢༥༩  

ག་ཚང་ལྷན་ཚགོས་ཀྩིས་ མོང་སར་རོང་ཁག་ ཡག་པོ་སང་ལུ་ བོ་གསལ་དབངས་ཅན་གྩིང་ཨ་ཎམེོ་གཞྩི་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་ནང་ ཁག་འབགཔ་གྩི་མྩིང་ཐགོ་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའྩི་མྩི་མང་

ལཱ་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༢༩༧ སོད་ཆད་ལུས་ཏེ་འདུག སྩི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༤ པའྩི་ནང་རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་སབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གྩིས་ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༩༥ དེ་ཅྩིག་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་རུང་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྩི་

སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༨༥ དང་ ཉེན་སྲུང་གྩི་སོན་བྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༣༡༢ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག  

སྩིར་བཏང་ཁག་འབག་གྩི་གནས་ཚགི་དང་འཁྩིལཝ་ད་ ཁག་འབག་གྩི་ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༨༠ མཇུག་བསྡུ་བའྩི་སབས་ལས་ར་ སོན་བྩིན་ག་ར་ལོག་སྟེ་ལནེ་དགོཔ་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༡ དོན་ཚན་

༡.༥ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྩིག་འཛིན་ཕུར་པ། ལས་འགུལ་བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལགེས་རྡོ་རེ། གཙོ་འཛནི། བདག་སྐྱངོ་དང་

དངུལ་རྩིས་སེ་ཚན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ ཨང་༧༦༠༡༠༣༡ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། རྩིས་འགྩིགས་མ་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༡༥༩ ཅན་མ་འདྩི་ ད་ལྟོ་ཚུན་རྩིས་འགྩིས་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།  

༡.༡.༤.༩  ཕུན་ཚགོས་གྩིང་ཁམོ་ས།ེ  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ ཕུན་ཚགོས་གྩིང་ཁམོ་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༣༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་
ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ ཆད་སྐྱནོ་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གྩི་འགོ་ལུ་ དངུལ་འབེལ་གྩི་འབོར་ཚད་ཀྩི་གནད་དོན་མདེཔ་ལས་བརནེ་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོད་པའྩི་ བཅུད་བསྡུ་འགོ་ལུ་་བཀོད་
དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 2.233      -       2.233     -    

2 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
           -    

        

-    

        -     100  

3 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།           -          -        -      -    

 བསམོས།  
2.233 0.000 2.233   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་།   

༡.༡ ས་ཁལ་རྩིས་ཆད་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༣༠  



127 

 

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་དང་བསམ་འཕེལ་གྩིང་རེད་འོག་གྩི་འོག་ལུ་ ས་ཁོངས་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མྩི་གྩི་ཐད་ ཁོམ་སེའྩི་ས་ཁལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༥༡ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་འདུག (རྩིས་

ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༢༦ དོན་ཚན་༡.༤ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱྩིད། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༠༨ ཅན་མ་དང་ འཇྩིགས་མེད་དབང་
ཕྱུག། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་པ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༥༠༡༠༧༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་དགའ་རྡོ་རེ། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛིན་འགོ ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༨༢༠༡༠༦༦ ཅན་མ་དང་ ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༢༡༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། དོན་ཚན་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སབས་ 
ཁོམ་སེ་གྩིས་ སའྩི་ཁལ་མ་བསྡུ་བར་རྩིས་ལྷག་སེ་ཡོད་པའྩི་སོར་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགཔོ་ད་ དེ་ལས་ཡང་བཏབ་མ་བཏུབ་པ་ཅྩིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་དང་
གཅྩིག་ཁར་ དེ་འབལེ་གྩི་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་ག་ཅྩིག་བཟུམ་འབད་ནྩི་ཨྩིན་ནའྩི་སོར་ མཉམ་འབེལ་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ཁོམ་སེ་གྩིས་ 

སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ དེ་འབེལ་གྩི་སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད། 
 
༢ ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།  

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་མྩི་གནད་དནོ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ: 

༢.༡ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའྩི ་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེན་མ་དངུལ་གྩི་ས་ཁོངས་ནང་ འཁོར་ལམ་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཡོདཔ།  

ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའྩི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རེན་མ་དངུལ་གྩི་སོད་ཁྱྩིམ་ས་ཁོངས་བདའ་སྟེ་ འཁོར་ལམ་ཆ་ཤས་སམོ་སེ་གནདོ་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ འགོ་འགྲུལ་འབད་མྩི་ཚུ་སྟབས་མ་བདེཝ་

བྱུང་སྟེ་འདུག འདྩི་བཟུམ་མའྩི་གནོད་སྐྱནོ་གྩི་གནས་རྩིས་འདྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༧ བྱུང་སྟེ་འདུག ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སེ་གྩིས་ གནོད་སྐྱནོ་བྱུང་མྩི་འཁོར་ལམ་ཉམས་བཅོས་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མྩིའྩི་

སྒྲུབ་བེད་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡང་མ་ཐོབ་པར་ཡོད། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༤༢༧ དོན་ཚན་༢.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ལྷ་སྒྲོན། བཟོ་རྩིག་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༠༧༠༡༣ ཅན་མ། 

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྩི་སྩི་དྩི་མཱལ། བཟོ་རྩིག་གཙོ་འཛནི་འགོ་དཔོན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༢༠༠༦ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: འཁོར་ལམ་འདྩི་ ཡྩིག་ཨང་ པྩི་ཀྲྩི་/རྩིས་འཛིན་-༡༤/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༠༢༡༨༦ སྩི་ཚེས་༡༤.༠༢.༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ ཉམས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་

ཡོད། 

 
༣ ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ། 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་གྩི་གནད་དནོ་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༣.༡ དངུལ་ཁང་རྩིས་བརོད་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་དངུལ་དེབ་ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།  

རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ ནང་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གྩིང་ཁོམ་སའེྩི་རྒྱུན་སྐྱངོ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁའྩི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༧༢ འཐེབ་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུག དངུལ་དེབ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ འོང་འབབ་བསྡུ་

ལེན་/བཙུགས་བཞག་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣.༤༠༨ ཨྩིནམ་ད་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་དང་འཁྩིལཝ་ད་ བཙུགས་བཞག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༧.༧༨༠ ཨྩིནམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༧༢ འཐེབ་སེ་
བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུག དེ་སེ་ ཁྱད་པར་སོམ་ཐནོ་དགོ་མྩི་ཡང་ འགན་འཛིན་འགོ་དཔནོ་གྩིས་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལནེ་འབད་མྩི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མྩི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་
བྱུང་མྩི་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔནོ་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷག་ལུས་ཚུ་དུས་དང་དུས་སུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའྩི་བརག་ཞྩིབ་ཚུ་ལག་ལནེ་འཐབ་ནྩི་ནང་འཐུས་ཤོར་མྩི་ལས་

བརེན་བྱུང་ནུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༢༦ དོན་ཚན་༡.༣ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛནི་ལས་རོགསཔ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༢༠༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ ཨར་བྩི་གྷ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༡༠༨༣ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༠༢/༡༠/༢༠༡༩ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛམོས་ཚོགས་པའྩི་སབས་ ཁོམ་སེ་ལུ་ དེ་འབེལ་གྩི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཞལ་འཛོམས་

ཚོགས་པའྩི་ཉྩིམ་ལས་འགོ་བཟུང་ བདུན་ཕྲག་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛནི་ལུ་ བྩིན་དགོ་པའྩི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་
བར་ན་ ཁོམ་སེ་གྩིས་ གནས་རྩིམ་འདྩི་ མ་བྩིན་པར་ཡོད།  

༡.༡.༤.༡༠ རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༨༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་

རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧༠ རྩིས་འགྩིགས་འབད་བའྩི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༣ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 2.583     

1.770  

0.813   

68.52  

 བསམོས།  

2.583 

     

1.770  0.813   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ དའེྩི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མྩི་ དེ་ལས་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 



128 

 

༡ ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༨  

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་མྩི་གནད་དནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༨༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་
འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

1.1 
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་བ་རྩིམ་འཛོལ་ཏེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ།  - - རྩིས་འགྩིགས་འབད་ཡོདཔ། 

1.2 

ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་ ཁྱད་རྩིག་གྩི་རྩིན་བསྡུར་དབེ་དཔྱད་
འབད་ཡོདཔ་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་དང་མ་འཁྩིལ་བའྩི་མཁོ་ཆས་
ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།  

0.813 - 0.813 

1.3 
རྩིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ ལཱ་ཤུགས་སེ་འབད་ཚུགས་པའྩི་འཕྲུལ་ཆས་
འཐེབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།  

1.770 1.770 - 

 བསམོས། 2.583 1.770 0.813 

ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའྩི་གནད་དནོ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨྩིནཿ 

༡.༡ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་བ་རྩིམ་འཛོལ་ཏེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ ལཱ་ཤུགས་ཅན་འབད་ཚུགས་པའྩི་འཕྲུལ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁྩིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡྩིག་༢༠༠༩ ཅན་མའྩི་ར་ཚན་༤.༣.༡.༡ (ག)པའྩི་ནང་བཀོད་
དེ་ཡོད་མྩི་ རྩིམ་པ་གཉྩིས་འབད་མྩི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་བ་རྩིམ་འདྩི་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག རྩིམ་པ་གཉྩིས་འབད་མྩི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྩི་བ་རྩིམ་འདྩི་ཡང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མྩི་ལས་སེ་འདྩི་གྩིས་ ས་གོང་ལས་ངེས་བདེན་གྩི་གསལ་
བཀོད་འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་ གྲུབ་འབས་ལགེས་ཤམོ་དང་འོས་འབབ་དང་ལནམ་འབད་བྱུང་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ ཐག་གཅད་ནྩི་དང་གསལ་བཀོད་འབད་ནྩིའྩི་དནོ་ལུ་ ཉམས་མོང་ཅན་གྩི་རྩིན་བཀོད་པ་ཚུ་ལས་ ནང་
འདེབས་འབད་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་བྱུང་པའྩི་སབས་ལུ་ལག་ལནེ་འཐབ་ཨྩིན་པས།  
ཨྩིན་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གྩིས་ རྩིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའྩི་སབས་ལས་ར་ དགོས་མཁོའྩི་གསལ་བཀོད་ག་ར་ཐོབ་མྩི་ལས་བརེན་ འདྩི་བཟུམ་མའྩི་གནས་སྟངས་མ་བྱུངམ་ལས་ དང་ལེན་འབད་མྩི་བ་རྩིམ་

དེ་ནོར་བ་/དགོས་མཁོ་མདེཔ་སེ་ཚོར་ཡོད་པའྩི་ངོས་འཛནི་བྱུང་ཡྩི། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༧༤༢ དོན་ཚན་༡.༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན། སྩི་ཨེས་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༩༠༡༡༠༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བྩིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན། སྩི་ཨེས་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ ཡྩིག་ཨང་ ཨེན་ཨེལ་སྩི་ཨེས་/ཨེ་དྩི་ཨེམ་/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༠༠༠༣༣༧ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ ཨེན་ཨེལ་སྩི་ཨེས་/ཨེཇ་ཨར་དྩི་/༠༧/༢༠༡༩-༢༠/༠༡༡༩༠༩ 

སྩི་ཚེས་༢༣/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ འཁྩི་འགན་ཕོགས་མྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་གྩི་ཐགོ་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད།  

༡.༢ ཚོགས་ཆུང་གྩིས་ ཚུལ་མྩིན་ཐོག་ལུ་ ཁྱད་རྩིག་གྩི་རྩིན་བསྡུར་དབེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་དང་མ་འཁྩིལ་བའྩི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༨༡༣  

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩི་ ཁྱད་རྩིག་དབེ་དཔྱད་ཚགོས་ཆུང་གྩིས་ ལཱ་ཤུགས་ཅན་འབད་ཚུགས་པའྩི་འཕྲུལ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ ཁྱད་རྩིག་གྩི་རྩིན་བསྡུར་དེ་ ཚུལ་མྩིན་ཐགོ་ལུ་དབེ་དཔྱད་

འབད་མྩི་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་མྩི་དང་མ་འཁྩིལ་བའྩི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་མྩི་ལས་བརེན་ སྤང་ཚུགས་པའྩི་དངུལ་འབལེ་གྩི་གནདོ་པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༣ འཁྩི་ནུག ཆ་འཇགོ་འབད་མྩི་རྩིན་བསྡུར་

གྩི་ཡོངས་བསོམས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧༠ ཨྩིནམ་དང་ ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་མྩི་རྩིན་བསྡུར་གྩི་ཡོངས་བསོམས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༧ ཨྩིན་པས།  

ཁྱད་རྩིག་གྩི་དབེ་དཔྱད་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གྩིས་  M/s Office Automation “MPW 3601” འདྩི་ ནོར་འཁྲུལ་ཐོག་ལས་ “MPW 3061” སེ་གསལ་བཀོད་

འབད་མྩི་ལས་བརེན་ རྩིན་བསྡུར་འདྩི་ཕྩིར་བཏོན་འབད་ནུག ཨྩིན་རུང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མྩི་གྩིས་གནས་ཤོག་བཙུགས་མྩི་ནང་ལུ་ རྩིན་བསྡུར་འདྩི་ “MPW 3601” གྩི་དནོ་ལུ་ཨྩིན་ཟེར་གསལ་རྩིལ་

རྩི་འབད་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ རྩིན་བསྡུར་པ་ལས་ བདེན་ཁུངས་མ་ལནེ་པར་ ཕྩིར་བཏོན་འབད་ནུག དབ་ེདཔྱད་འབད་བའྩི་ཤུལ་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་མྩི་རྩིན་བསྡུར་པ་ ཨེམ་/ཨེས་ ནཱ་ནཱ་ཚོང་ལས་ཀྩིས་ གསལ་

བཀོད་འབད་མྩི་ “MPW 3601” མེན་པར་ “MPW 2401” (གཞྩི་བཀོད་འདྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ M/s Office Automation རྩིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་འབད་བཀོད་

ཡོདཔ་) འདྩི་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནུག  
རྩིན་བསྡུར་ཚུ་ཚུལ་མྩིན་ཐགོ་ལུ་དབེ་དཔྱད་འབད་མྩི་དང་ གསལ་བཀདོ་འབད་མྩི་དང་མ་འཁྩིལ་བའྩི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་མྩི་དེ་ འབེལ་བ་འཐབ་མྩི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གྩིས་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་འོས་མྩིན་གྩི་

གོགས་རམ་འབད་ཡོདཔ་དང་ གཡོ་སྒྱུའྩི་ལག་ལནེ་ཚུ་འངོ་སྩིད་ནྩི་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༧༤༢ དོན་ཚན་༡.༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། དྩི་སྩི་ཨེས་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་
རགས་ཨང་༨༨༠༥༠༥༨ ཅན་མ་དང་ ཨོན་རྡོ་རེ། ཨེས་ཨེས་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༡༤ ཅན་མ་ ཀེ་བྩི་ཏ་མང་། མཁས་མཆགོ། གཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༧༠༩༠༢༥ ཅན་མ་ ཚེ་རྩིང་དཔལ་
འབོར། དྩི་སྩི་ཨེས་ཨྩི། གཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༠༧ ཅན་མ་ དེ་ལས་ བྩིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན། སྩི་ཨེས་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བྩིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན། 

སྩི་ཨེས་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ དནོ་ཚན་འདྩི་ ཆ་ཤས་ཅྩིག་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ད་ེཡོད། ཡྩིག་ཨང་ ཨེན་ཨེལ་སྩི་ཨེས་/ཨེ་དྩི་ཨེམ་/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༠༠༠༣༣༧ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ ངོམ་ར་མགྩིན་དབང་

རྒྱལ་ (ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༨༠༣༠༢༥) དང་ བྩིཤ་ཝ་ནཊ་ པརའ་དཱན་ (ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨) གཉྩིས་ཀྩི་ཐགོ་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ངོམ་

སོ་ནམ་དོན་གྲུབ་ (ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༥༠༥༨) དང་ ཨོན་རྡོ ྡོཻ་ (ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༡༤) གཉྩིས་ འཁྩི་འགན་མྩི་ཕོགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བཏོན་བཏང་སྟེ་ཡོད། 

ཨྩིན་རུང་ ཀེ་བྩི་ཏ་མང་ (ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༧༠༩༠༢༥) གྩི་ཐོག་ལུ་ འཁྩི་འགན་ཕོགས་མྩི་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 

 ཡྩིག་ཨང་ ཨེ་སྩི་སྩི་/དྩི་ཨོ་པྩི་ཨེས་དྩི་དྩི་/ཨེཕ་ཨྩི་-༠༢/༢༠༢༠/༡༧༩༩ སྩི་ཚེས་༠༤/༠༥/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ མཁས་མཆགོ་༣ པ་ ངོམ་ཀེ་བྩི་ཏ་མང་གྩི་ཐོག་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་

ངེས་ལེན་གྩི་ གནད་དནོ་སོར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྩི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷདོ་པར་ཡོད།   

༡.༣ རྩིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ ལཱ་ཤུགས་སེ་འབད་ཚུགས་པའྩི་འཕྲུལ་ཆས་འཐེབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧༠   
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རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྩིས་ རྩིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ ཨེམ་/ཨེས་ནཱ་ནཱ་ཚོང་ལས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧༠ སོད་ཐོག་ལས་ པར་འཕྲུལ་འཐེབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚགོས་ཀྩིས་ 
པར་འཕྲུལ་འཐེབ་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོའྩི་དབེ་དཔྱད་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་ནུག ཧེ་མའྩི་རྩིན་བསྡུར་ཡྩིག་ཆའྩི་ནང་ལུ་ པར་འཕྲུལ་གཅྩིག་རྐྱངམ་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ 

བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མྩི་གྩིས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྩིལ་གསལ་བཀདོ་འབད་མྩི་ “MPW 3601” མེན་པར་ ཆ་ཚང་སོ་སོ་སེ་མྩི་ “MPCW 2200” འབད་མྩི་བྩིན་ཏེ་འདུག  

མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ཚུལ་མྩིན་གྩི་ཁྱད་པར་བྱུང་མྩི་དེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མྩི་དང་ འབེལ་བ་འཐབ་མྩི་འགན་འཛིན་པའྩི་བར་ན་ མཐུན་འགྱུར་ཡོད་པའྩི་བརྡ་མཚནོ་ཡང་སྟོནམ་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༤༧༤༢ དོན་ཚན་༡.༣ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བྩིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན། སྩི་ཨེས་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བྩིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན། སྩི་ཨེས་ཨྩི། ཞྩི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ དངུལ་འབོར་ཁྱད་པར་འཐོན་མྩི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༦ ཐམ་པ་འདྩི་ འབོར་རགས་ཨང་༤༢༩༣༢༤ སྩི་ཚེས་༡༦/༡༠/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ ཡྩིག་ཨང་ ཨེན་ཨེལ་སྩི་

ཨེས་/ཨེ་དྩི་ཨེམ་/༢༠༡༩-༢༠༢༠/༠༠༠༣༣༧ སྩི་ཚེས་༡༠/༠༡/༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་ ཡྩིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ ཨེན་ཨེལ་སྩི་ཨེས་/ཨེཇ་ཨར་དྩི་/༠༧/༢༠༡༩-༢༠/༠༡༡༩༠༩ སྩི་ཚེས་

༢༣/༡༢/༢༠༡༩ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ འཁྩི་འགན་ཕོགས་མྩི་མྩི་ངོམ་ཚུ་གྩི་ཐོག་ལུ་ ཁྩིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིགས་འབད་དེ་ཡོད། 
 

༡.༡.༤.༡༡  འབྲུག་རྒྱལ་འཛནི་གཙུག་ལག་སབོ་ས།ེ 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སེ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ 
ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། 

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། % 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 0.311     -     0.311    

 བསམོས།  0.311    -  0.311   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡ 

ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ དགེ་འདུ་ཚོང་རྩིག་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭའྩི་ལས་བེདཔ་ཚུ་ལས་ ཁང་ག་ཚངམ་སེ་མ་བཏོགཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡  

དགེ་འདུ་ཚོང་རྩིག་མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭ་གྩིས་ མཐོ་རྩིམ་སོབ་གྲྭའྩི་སོབ་ཚོགས་ཚུ་ལས་ཁང་ག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༢ ཚངམ་འབད་མ་བཏོགཔ་/མ་བཏོག་པར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༧༩༣ དོན་ཚན་

༥ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཱལ་བྷ་དུར་ར་སའྩི་ལྩི། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔནོ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ཨར་ཡུ་བྩི་༡༡༠༨༠༢༠ ཅན་མ་དང་ ཕུར་པ་རྡོ་རེ། རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱངོ་པ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༦༠༤༠༠༢༠༧༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཌོག་ཀྲར་བསདོ་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། གཙོ་འཛིན། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༡༧༠༧༠༢༤ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངས་: དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༡༩ ལས་ ༠༢/༡༠/༡༩ ཚུན་ བསམ་རེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚགོས་ཆུང་གྩི་གོས་སྟོན་ཞལ་འཛམོས་ཚགོས་པའྩི་ཤུལ་ལས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་

ཚོགས་ཆུང་གྩི་ཞལ་འཛམོས་ཐེངས་༦ པ་ཚོགས་པའྩི་སབས་ ཁང་ག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡ བསྡུ་ལེན་ཉུང་སུ་འབད་ཡོད་མྩི་འདྩི་  ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ དང་སྦྲགས་ཏེ་བསྐྱར་རེད་
འབད་དགོ་པའྩི་གོས་ཐག་ཆོད་དེ་ཡོད། 

 

༡.༡.༤ ལས་འཛནི་ཚུ། 

༡.༡.༤.༡ འབྲུག་སར་འབྱུང་གགོ་མ་ེལས་འཛནི་ཚད།  

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་སར་འབྱུང་གགོ་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༧.༠༢༠༢ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་ཚུ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་
ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་

བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

༡ 
ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 97.020   97.02           -    100  

  བསམོས་ 
97.020 

             

97.02  

                      

-      



130 

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁདོ་ རྩིས་འགྩིག་འབད་ཡོད་མྩི་
ཚུ་ འགོ་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ། 

ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༧.༠༢༠ ངོས་འཛནི་འབྱུང་མྩི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡  བཟོ་ལས་དང་གོག་མེ་འཕྲུལ་བཟོའྩི་ལཱ་ཕྩིར་སོད་འབད་ནྩི་ཕྩི་མྩི་ལས་བརེན་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་འཁྩི་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༧.༠༢༠ 

སྟང་སྩི་སྩིས་གོག་མེ་ནུས་ཤུགས་ཚད་འཛནི་གྩིས་ ཡོངས་སྒྲྩིལ་གཙོ་བོ་(MP1) - བཟོ་ལས་དང་ གོག་མེ་འཕྲུལ་བཟོའྩི་ཁག་འབག་པའྩི་ལཱ་ ཕྩིར་སོད་འབད་ནྩི་ ཉྩིན་གངས་༢༩༤ ཡུན་འགངས་འབད་ལུས་
ཡོདཔ་ལས་ ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་ནྩིའྩི་ཚེས་གངས་ཡང་ཕར་འགངས་ལུས་སྩིད་ནྩི་ཨྩིན་པས། འདྩི་གྩིས་ དངུལ་འབལེ་གྩི་གངོ་རྒུད་ དམྩིགས་བསལ་དུ་ འོང་འབབ་ཀྩི་གོང་རྒུད་དང་ རྩིན་གོང་ཡར་འཕེལ་ཚུ་འོང་

ནྩི་ཨྩིན། འདྩི་གྩིས་མ་ཚད་ གོག་མེ་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྩི་ གན་ཡྩིག་དང་འཁྩིལ་ PTC India Ltd. ལུ་ གོག་མེ་མཁོ་སདོ་འབད་མ་ཚུགས་མྩི་ལས་བརེན་ ཚོང་སེ་ལུ་ ཕྩིར་འགངས་ཀྩི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༩༧.༠༢༠ འཁྩི་སྩིད་ནྩི་ཨྩིན། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༦༧ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། འཛནི་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༢༢༠༤ ཅན་མ། སུ་ཇཱན་
རའྩི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆནེ་འོགམ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སདོ་ཨང་༡༡༡༠༣༠༠༡༣༣༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་ རྩིས་འགནཿ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ཁྩི་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༤༩༠༨ ཅན་མ། ཚེ་དབང་
རྩིག་འཛནི། མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༤༤༥༧ ཅན་མ། ཀརྨ་ཝའྩི་རལ་གྩི། མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༠༦༡༥ ཅན་མ། ཨོན་རྣམ་རྒྱལ། མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༠༧༠༣༠༠༠༥༦༧ྲ ཅན་མ། ལྷ་སྒྲོན་བོ་གོས། མདོ་ཆནེ། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༨༠༠༠༣༠༧ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ ལས་སེ་འདྩི་གྩིས་ ཡྩིག་ཨང་སྩི་/པྩི་ཀྲྩི་སྩི་/ཨེམ་ཨེནཌ་ཀྲྩི་ཨེཕ་ཇྩི་/ཀྲྩི་ཨེཇ་ཝའྩི་ཨྩི་ སྩི་ཚེས་༡༨/༠༥/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ པྩི་ཀྲྩི་སྩི་ལས་ གནང་བ་གོལ་བའྩི་ཡྩི་གུ་ལནེ་ཡོད་གུ་

གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ཡྩིག་ཨང་ ཀྲྩི་ཨེཇ་ཝའྩི་ཨྩི་/ཨེམ་དྩི/དངུལ་རྩིས་/༢༠༢༠/༧༠ སྩི་ཚེས་༢༠/༠༥/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐགོ་ལས་ རྩིས་འགྩིག་འབད་དེ་ཡོད།  

 
 ༡.༡.༤.༢ བསྟན་སྲུང་ཕན་བད་ེལས་འགུལ་ཚད་འཛནི། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ཚད་འཛནི་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ 
ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.488     -     0.488   -  

 བསམོས།  0.488 --  0.488   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༢ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༢.༢  ཝྩིསྩི་ཀྩི་༡༩༠༧ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནྩི་རྒྱུན་བཅད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ བཙུགས་སྣོད་ཀྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨ 

སྩི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༥ ཚུན་ བཙུགས་སྣོད་ཅ་ཆས་ཚུའྩི ་མཛོད་ཆས་མཇུག་སོམ་ལུ་དབེ་ཞྩིབ་འབད་བའྩི་སབས་ སབས་བབས་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུན་བཅད་འབད་ཡོད་པའྩི་ ཝྩིསྩི་ཀྩི་༡༩༠༧ གྩི་ 

དམ་སྩིས་སྟོངམ་དང་ ཤོག་སྒྲོམ་ཚུ་ དེ་ལས་ ཁབ་ཏོའྩི་སར་ཐམ་ཚུའྩི ་མཛོད་ཆས་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ ་འདུག འདྩི་ལས་བརེན་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༨ ཐམ་

པའྩི་ དངུལ་འབེལ་གྩི་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༧༡ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རྩིང་དཔལ་འབོར། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༡༥༡༢༠༠༢༧༧༠  ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངྱས་ཕུན་ཚོགས། མྩི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༨༡༨ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། སྩི་ཚེས་༥/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་བསྐྱར་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ་ ཕྩིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། 

 

༡.༡.༤༣ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛནི་ཚད། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚདཀྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༦ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་
མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་དངུལ་
འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.506     -     0.506   -  
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 བསམོས།  0.506    -  0.506   

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཆད་སྐྱནོ་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ གནདོ་སྐྱནོ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༦ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་ནང་ གནད་དནོ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡  རྩིས་སོད་ལེན་འབད་བའྩི་སབས་ རྩི་ས་ཆད་ལུས་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༦ 

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྩིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དོ་ཁང་ནང་ འབེལ་ཡོད་ངོ་ཚབ་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ན་ ཅ་ཆས་རྩིས་སོད་ལེན་འབད་བའྩི་སབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༦ གནས་པའྩི་

རྩི་ས་ཆད་ལུས་ཤོར་ཏེ་འདུག ཀྩི་དེབ་ནང་ རྩི་ས་ཀྩི་གངས་ཚད་འདྩི ་ མེ་ཀྲྩིག་ཊོན་༩༩.༣༥ ཡོདཔ་ཨྩིན་རུང་ དངོས་གནས་ལུ་ མེ་ཀྲྩིག་ཊོན་༤༥.༡༠ རྐྱངམ་ཅྩིག་ཡོདཔ་ལས་ མྩི་ཀྲྩིག་

ཊོན་༨༤.༢༥ ཆད་ལུས་ཤོར་ཏེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༣༦ དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༦༦ ཅན་མ། 

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨ་ལོཀ་སྩིང་། ཞྩི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༢༣༠༩ ཅན་མ།) 

གནས་སྟངསཿ དནོ་ཚན་འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ཨྩིན། བསྐྱར་ཞྩིབ་ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨ་ེ/ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཇྩི་-ཨེས་ཇེ་/ཨེ་ཨར་-༡༤/དྩི་སྩི་སྩི་ཨེལ་-ངང་ལམ་/༢༠༡༨/༨༠༦ སྩི་ཚེས་༡༣/༡༢/༢༠༡༨ 
ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱངོ་གྩིས་ ཚོགས་པ་སོ་སོར་ཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ གནད་དནོ་ཚུ་གོས་སྟོན་ཐོག་ དངུལ་འབོར་ཚུ་བསྐྱར་རེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་

དགོཔ་སེ་གོས་འཆར་བྩིན་ཏེ་ཡོད། ཨྩིན་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དེའྩི་སོར་སྙན་ཞུ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ཡོད། 
 

༡.༡.༥ གཞུང་མྩིན་ལས་ས་ེཚུ།  

༡.༡.༥.༡ འབྲུག་གགོ་བརན་ཚགོས་པ། 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ འབྲུག་གགོ་བརན་ཚོགས་པ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༠༣༥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་
གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་
ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་

བའྩི་ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སོྐྱང་། 17.912        -    17.912 - 

2 ཆད་སོྐྱན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ། 0.122         -    0.122   

 བསམོས།  
18.034         -    18.034 - 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡ ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱངོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༩༡༢ 

ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༩༡༢ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

རྩིམ་ཨང་། བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཅུད་དནོ། 

སྩི་ལ་ོ༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ རྩིས་འགྩིག་མ་

འབད་བའྩི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་

ཡདོཔ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་རྩིས་

འགྩིག་མདེཔ།་ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

1.1 
འབྲུག་གོག་བརན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལས་ གོག་བརན་སྟོན་ནྩིའྩི་ཅ་ཆས་ཀྩི་རྩིན་ངོ་མ་ལེནམ།  

4.752 - 4.752 

1.2 
མ་རའྩི་རྒྱུ་དངོས་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ།  

13.160 - 13.160 
 བསམོས། 17.912 - 17.912 

 
ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡.༡ འབྲུག་གགོ་བརན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་(BFD)ལས་ གགོ་བརན་སྟོན་ནྩིའྩི་ཅ་ཆས་ཀྩི་ག་ཆ་མ་ལནེམ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༥༢  

ཀོ་རྩི་ཡ་གཞུང་ ཀེ་ཨོ་ཨའྩི་སྩི་ཨེ་གྩི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༩༩ སོད་ཐོག་ལས་ གོག་བརན་སྟོན་ཆས་ཆ་ཚན་༦༠ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག སྩི་ཚེས་༢༨/༠༧/༢༠༡༥ ལུ་ གོག་བརན་སྟནོ་

ཆས་ག་ར་ ག་སོད་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྩི་ལམ་ལུགས་བཟུམ་གྩི་གན་རྒྱ་བཟོ་ཐགོ་ལས་ འབྲུག་གགོ་བརན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་(BFD)ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ནུག གན་རྒྱའྩི་ཁ་ཚིག་ལེ་ཤ་གྩི་གལ་ལས་ ཁ་ཚིག་གཉྩིསཔོ་དེ་༡) འབྲུག་
གོག་བརན་བཀྲམ་སྤལེ་བ་གྩིས་ གོག་བརན་དང་པ་དེ་གསར་བཏོན་འབད་བའྩི་ཟླ་ཚེས་ལས་ ཟླ་ངོ་གཉྩིས་ཀྩི་ཤུལ་ལས་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྩི་རྩིང་ལུ་ཆ་ཚན་༦༠ ཡོད་ས་ལས་ ཆ་ཚན་རེ་རེ་ལུ་ ཟླ་རྩིམ་གྩི་རྩིམ་སོད་དངུལ་

ཀྲམ་༣,༣༠༠.༠༠ རེ་སོད་དགོཔ་ཨྩིན་པས། ༢) མཐའ་འཇུག་གྩི་རྩིམ་སདོ་དེ་སོད་ཚར་ཞྩིནམ་ལས་ ཅ་ཆས་ཚུ་གྩི་བདག་དབང་འདྩི་ སྒྲྩིག་མཐུན་གྩི་སོ་ལས་ འབྲུག་གོག་བརན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་སོད་ནྩི། ཨྩིན་རུང་ 
ལོ་ངོ་གཉྩིས་ཀྩི་ཤུལ་ལས་ཡང་ འབྲུག་གགོ་བརན་ཚོགས་པ་གྩིས་ ག་སོད་ཉོ་སྒྲུབ་གན་རྒྱའྩི་ཐད་ རྩིམ་སོད་ག་ནྩི་ཡང་མ་ཐོབ་པའྩི་ཁར་ ཚོགས་པའྩི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རྩིམ་སོད་ཚུ་ལནེ་ནྩི་ནང་བརོན་ཤུགས་བསྐྱེད་
ཡོད་པའྩི་ཡྩིག་ཆ་ག་ནྩི་ཡང་མྩིན་འདུག འདྩི་གྩི་ཤུལ་ལས་ར་ བཀོད་ཚགོས་ཀྩིས་གན་རྒྱ་འདྩི་ ཆ་མེད་གཏང་ནྩི་གྩི་གོས་ཐག་གཅད་མྩི་ལུ་གཞྩི་བཞག་སྟེ་ ཅ་ཆས་ཆ་ཚན་༤༠ ལོག་ལནེ་ཞྩིནམ་ལས་ ལྷག་ལུས་ཀྩི་ཆ་
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ཚན་༢༠ དེ་ ཁག་འབག་གྩི་གན་རྒྱ་གསརཔ་བཟོ་ཐགོ་ལས་ འབྲུག་གོག་བརན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་དང་གཅྩིག་ཁར་ར་བཞག་ནུག རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་ཟླ་ཚེས་ཁར་ འབྲུག་གོག་བརན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལས་ ག་ཁར་ལེན་

པའྩི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༥༢ དེ་མ་ལེན་པར་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༨༤༩ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ར་མགྩིན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། འབྲུག་གགོ་བརན་བཀྲམ་

སྤེལ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༦༠༠༠༠༤༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༢༠༠༢༠༣༡ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕ་ཡུ་སྩི་དྩི་(ཨེཕ་༥༠)བྩི་ཨེཕ་ཨེ་/༢༠༡༩/༢༠༠༢ སྩི་ཚེས་ ༡༣/༨/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕ་ཡུ་སྩི་དྩི་

(ཨེཕ་༥༠)བྩི་ཨེཕ་ཨེ་/༢༠༢༠/༡༥༨༨ སྩི་ཚེས་ ༠༧/༠༨/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་སྐུལ་འབད་ཡོད་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ལན་གསལ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་
ཡོད། 

༡.༢ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༡༦༠ གནས་པའྩི་མ་རའྩི་རྒྱུ་དངོས་བཀོལ་སདོ་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ།  

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༡༦༠ གནས་པའྩི་མ་རའྩི་རྒྱུ་དངོས་ འབོར་ཆེ་དགས་སེ་བཀལོ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ དོན་སྨྩིན་ཐོག་ལུ་བཀོལ་སོད་འབད་ནྩི་དང་ ཚུལ་མཐུན་ཐགོ་ལུ་ བསྲུང་བཞག་

འབད་ནྩི་དང་འབལེ་བའྩི་ འཛིན་སྐྱོང་གྩི་དང་ལནེ་མགོགས་དགས་སེ་ འབད་དགོ་པའྩི་དགོས་མཁོ་བྱུང་སྟེ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༨༤༩ དོན་ཚན་༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། བཀོད་

ཁྱབ་མདོ་ཆནེ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10712002031 ཅན་མ། ཀྲུ་ཀ་གུ་རུང་། དངུལ་རྩིས་/བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔནོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་1201001452 ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། 
བརྡ་དོང་འཕྲུལ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10204000137 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྟོབས་རྒྱལ། སྩིད་འཛིན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11410002207 
ཅན་མ། སལ་བཟང་འཇྩིགས་མདེ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11101001183 ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་ཕུན་ཚོགས། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10202000660 ཅན་མ། པདྨ་ཚེ་རྩིང་། མྩི་
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11705001918 ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་ཚེ་རྩིང་། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10801100069 ཅན་མ། ཀུན་ལགེས་རྡོ་རེ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

10811000784 ཅན་མ། ཚེ་བཅུ་རྡོ་རེ་ཝང་། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11410003623 ཅན་མ། ཚེ་རྩིང་རྡོ་རེ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11410008578 ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕ་ཡུ་སྩི་དྩི་(ཨེཕ་༥༠)བྩི་ཨེཕ་ཨེ་/༢༠༡༩/༢༠༠༢ སྩི་ཚེས་ ༡༣/༨/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕ་ཡུ་སྩི་དྩི་

(ཨེཕ་༥༠)བྩི་ཨེཕ་ཨེ་/༢༠༢༠/༡༥༨༨ སྩི་ཚེས་ ༠༧/༠༨/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་སྐུལ་འབད་ཡོད་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ལན་གསལ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་
ཡོད། 

༢ ཆད་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འཁྲུལ་གནདོ་སྐྱནོ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱནོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མྩི་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༢.༡ རྒྱུ་དངོས་ཆད་པ་/མ་ཚངམ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢  

རྒྱུ་དངོས་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་གྩི་ མཉམ་འབེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའྩི་སབས་ལུ་ ཨེལ་སྩི་དྩི་མཐངོ་བང་དང་ གོག་མེ་སྟེགས་ཁྩི་ རྐང་ཁྩི་ལ་སགོས་པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ གནས་པའྩི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ་

/མ་ཚང་པར་འདུག འཛིན་སྐྱངོ་གྩིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱུ་དངསོ་ཚུ་ག་ཏེ་ཡོད་ག་ལྟ་དགོཔ་ ཡང་ཅྩིན་ རྒྱུ་དངོས་འཛནི་སྐྱོང་ལག་དེབ་༢༠༡༦ ཅན་མའྩི་ལའེུ་༥ པ་དང་འཁྩིལ་ འགན་ཁག་ཕོག་མྩི་ མྩི་ངམོ་ཚུ་ལས་ 

རྩིན་ངོ་ལེན་དགོཔ་འདུག (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༨༤༩ དོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རྩིག་འགོ་དཔནོ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༤༤༠༠༠༡༣༧ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རྩིག་འགོ་དཔོན། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༤༤༠༠༠༡༣༧ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། ཡྩིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕ་ཡུ་སྩི་དྩི་(ཨེཕ་༥༠)བྩི་ཨེཕ་ཨེ་/༢༠༡༩/༢༠༠༢ སྩི་ཚེས་ ༡༣/༨/༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཨེཕ་ཡུ་སྩི་དྩི་

(ཨེཕ་༥༠)བྩི་ཨེཕ་ཨེ་/༢༠༢༠/༡༥༨༨ སྩི་ཚེས་ ༠༧/༠༨/༢༠༢༠ ཅན་མའྩི་ཐོག་ལས་ དན་སྐུལ་འབད་ཡོད་རུང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ལན་གསལ་ག་ནྩི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་
ཡོད། 

༡.༤ གགོ་མ་ེལས་འགུལ་ཚུ་གྩི་མཉམ་འབལེ་རྩིས་ཞྩིབ་སྙན་ཞུ། 

 སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གགོ་མ་ེལས་འགུལ་དབང་འཛནི་༡ པ། 
སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གོག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛནི་༡ པ་གྩིས་ སྩི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ཚུལ་མྩིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་འདྩི་ སྩི་ཚེས་

༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མྩིན་གཅྩིག་ཡང་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རྩིམ་
ཨང་། 

དབ་ེས།ེ སྩི་ཚསེ་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྩི་ཚགོས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྩི་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་

ཚུལ་མྩིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་འབད་བའྩི་
དངུལ་འབརོ།  

(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

སྩི་ཚསེ་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་

ལྷག་མ་ལུས་ཡདོཔ། (དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 

རྩིས་འགྩིག་
འབད་ཡདོཔ། 

% 

1 ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ། 
    -         -         -         -     

 བསམོས།     -     -     -     -  

 

སྩི་ལོ་༢༠༡༩ སྩི་ཟླ་༡༡ པའྩི་ནང་ སྩི་ཚགོས་ལུ་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བའྩི་ ཚུལ་མྩིན་གྩི་གནས་རྩིམ་ཁ་གསལ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མྩི་དང་ སྩི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཚུན་གྩི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་
ཡོད་མྩི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀདོ་དེ་ཡོདཿ 

༡. ཁྩིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡྩིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།  
ཚུལ་མྩིན་འཛནི་སྐྱོང་གྩི་གནད་དོན་ཚུ་འགོ་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
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༡.༡ ཨེམ་སྩི་-༣ པའྩི་ལས་ཚན་ནང་དམྩིགས་ལཱ ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནྩིའྩི་དོན་ལུ་ ཁུངས་མཐུན་མྩིན་པའྩི་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་འབད་ཡོདཔ།  

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གགོ་མ་ེལས་འགུལ་དབང་འཛནི་༡ གྩིས་ དམྩིགས་ལ་ཱ༤ ཡདོ་པའྩི་ ཨམེ་སྩི་-༣ པ་ལུ་ ཁུངས་མཐུན་མྩིན་པའྩི་དུས་ཡུན་ཕར་འགངས་འབད་ད་ེབྩིན་ནུག དམྩིགས་ལ་ཱ-༡ དང་༢ པའྩི་ནང་ཕྩིར་འགངས་

ལུས་མྩི་དང་ དམྩིགས་ལ་ཱ༤ པ་ད་ེ ཉྩིན་གངས་༣༦༤ གྩི་ཕར་འགངས་འབད་མྩི་ལས་བརནེ་ དམྩིགས་ལ་ཱ-༣ པ་ད་ེ ཉྩིན་གངས་༧༤༠ ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཡདོཔ་ལས་ ཨམེ་སྩི་-༣ པ་མཇུག་བསྡུ་ནྩི་ནང་ ཉྩིན་གངས་

༡༠༦༥ (ལ་ོ༢ དང་ཟླ་༩) གྩི་ཕྩིར་འགངས་ལུས་ཏ་ེའདུག 

ཉྩིན་གངས་༣༦༤ ཕྩིར་འགངས་འབད་མྩི་གནང་བ་འདྩི་ནང་ གགོ་འཕྲུལ་ལ་ཱཚུ་དང་གཅྩིག་ཁར་ལ་ཱཚུ་ (WORK FRONT) རྩིས་སདོ་ལནེ་འབད་ནྩི་གྩི་དནོ་ལུ་ ཉྩིན་གངས་༢༢༧ ཚུད་ད་ེཡདོ་མྩི་ད་ེ 

འསོ་འབབ་ལན་ཏགོ་ཏ་ོམྩིན་འདུག དམྩིགས་ལ་ཱ-༤ པའྩི་ལ་ཱཚུ་ སྩི་ལ་ོ༢༠༡༧ སྩི་ཟླ་༥ པའྩི་ནང་ རྩིས་ཞྩིབ་རྐྱབ་པའྩི་དུས་ཚདོ་ལུ་ ལ་ཱཚུ་འབད་བའྩི་བསང་ར་ཡདོཔ་ལས་ ཕར་འགངས་འབད་བའྩི་དུས་ཚདོ་ད་ེ གངོ་

གསལ་གྩི་མཇུག་བསྡུའྩི་ཟླ་ཚསེ་ལས་ཡང་ལྷག་སྟ་ེའགརོ་ནྩི་ཨྩིན་པས། (རྩིས་ཞྩིབ་བརྡ་དནོ་ཨང་༡༤༧༩༨ དནོ་ཚན་ཀ་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨར་ཨནེ་ཁ་ཟནཱ་ཅྩི། འཛནི་སྐྱངོ་མད་ོཆནེ། དབ་ལུ་པྩི་ཨནེ་

༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ ཅན་མ། དགསོ་ཕུན་ཚགོས་ནརོ་བུ། ཇ་ེཨམེ་དྩི་བགསེཔ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱརེ་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ ཅན་མ། ཝྩི་ཀ་ེཆཝ་བྩི། ད་(ཨཕེ་)བགསེཔ། དབེ་ལུ་པྩི་ཨནེ་༡༧༣༩༥༨༨ ཅན་མ། ཝའ་ེ

ཀ་ེཤར་མ། དྩི་(ཀྲྩི་)། དབ་ལུ་པྩིན་ཨནེ་༡༩༢༨༡༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀདོ་རྩིས་འགནཿ ཨར་ཨནེ་ཁ་ཟནཱ་ཅྩི། འཛནི་སྐྱངོ་མད་ོཆནེ། དབ་ལུ་པྩི་ཨནེ་༡༩༡ ༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ ཅན་མ། དགསོ་ཕུན་ཚགོས་ནརོ་བུ། ཇ་ེ

ཨམེ་དྩི་བགསེཔ། མྩི་ཁུངས་ལག་ཁྱརེ་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ ཅན་མ། ཝྩི་ཀ་ེཆཝ་བྩི། ད་(ཨཕེ་)བགསེཔ། དབེ་ལུ་པྩི་ཨནེ་༡༧༣༩༥༨༨ ཅན་མ། ཝའ་ེཀ་ེཤར་མ། དྩི་(ཀྲྩི་)། དབ་ལུ་པྩིན་ཨནེ་༡༩༢༨༡༤༩ ཅན་མ།) 

 
གནས་སྟངསཿ དོན་ཚན་འདྩི་རྩིས་འགྩིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨྩིན། གནད་དནོ་འདྩི་ སྩི་ཚེས་༡༤/༡༠/༢༠༡༩ ལུ་ མཉམ་འབེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་པའྩི་སབས་ བསྐྱར་ཞྩིབ་འབད་ཡྩི། ཨྩིན་རུང་ གནད་དནོ་

འདྩི་ རྩིས་འགྩིག་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད 
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