(རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་འགྲུབ་ཐབས་ལུ)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

འཆར་སྣང་།
“མི་དམངས་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་

དངུལ་གྱི་གནས་གོང་དང་

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་དྲག་གཏང་སྟེ་

རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་མི་སྡེའི་རེ་འདོད་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་མི་ བོ་གཏད་ཅན་གྱི་
མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ།”

དམིགས་སྐྱེད།
“རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ འགན་འཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་

སོད་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་མི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་ཨིན། རྩ་བ་གསུམ་

(འབྲུག་རྒྱལ་པོ་ རྒྱལ་ཁབ་ མི་སེར་) གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཇིགས་སྣང་དང་མཐུན་འགྱུར་ ཡང་
ན་ ཕོགས་ལྷུང་མེད་པར་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་སྟེ་ མི་དམངས་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ནང་

ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཐོག་དང་ཁུངས་ལྡན་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་
ཚུ་སོདཔ་ཨིན།”

བརྩི་མཐོང་།
དྲང་སོད། འགན་འཁྲི། དྭངས་གསལ། ཁྱད་རིག་དང་ མཉམ་ལས།

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་འཆར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་
༢༥.༥ པའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ ཡིད་སོའི་སྒོ་ལས་ གསར་བཏོན་འབདཝ་ཨིན། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ ལས་འབྲེལ་
རྩིས་ཞིབ་༢ དང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༡ གི་བཅུད་དོན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥༠༧ ནང་ལས་
ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུའི་བཅུད་དོན་ཚུ་ཨིན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཚུ་ (ISSAIs) དང་འཁྲིལ་ཏེ་
འབྲུག་གཞུང་གི་རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ གི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་སྟེ་ ངོ་
སོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལུ་ ཟད་འགྲོ་ངོ་མ་དེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥,༥༢༥.༣༥༤ དང་
གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢,༠༤༦.༩༣༠ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧,༥༧༢.༢༨༣ གཏང་སྟེ་འདུག། དེ་ལས་ སྐྱིན་
འགྲུལ་དང་ སྐྱིན་ཚབ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༩༣༤.༡༢༡ གཏང་སྟེ་འདུག། སྤྱི་ལོ་འདི་དང་འཕདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ནང་ རྒྱུན་
སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧,༧༦༨.༦༦༣ དང་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦,༢༨༥.༤༧༠ བརྩིས་ཏེ་ བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤,༠༥༤.༡༣༣ ཨིན་པས། དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྐྱིན་ཚབ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༣༩.༦༦༧ གཏང་སྟེ་
འདུག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་༥༡༠ རྐྱབ་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤༥༥ དང་
ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤༩ དེ་ལས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ དང་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་
མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བརྩིས་ཏེ་ བསོམས་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥༠༧ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩ ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་བསམ་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགོས་མཁོའི་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞག་དུས་ཟླ་ངོ་༤ བྱིན་
ཡོདཔ་ཨིན། གཞན་ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་ཀྱི་དུས་ལུ་ ཞག་དུས་ཟླ་ངོ་༡ ལས་བརྒལ་བྱིན་ནི་མེདཔ་ཨིན།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ གི་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤,༣༠༩.༠༢༧ ཚུད་པའི་ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་
དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༢.༤༠ མཚོན་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༢༥༧.༧༩༤ གི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟོག་ཚུ་ རྩིས་
འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་དང་ ལན་གསལ་གནང་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་
ཅན་མེདཔ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་མི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༨༠ ཁོང་རའི་ཡིག་
ཚང་ཚུ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་མ་བརྩིས་བར་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1༤༣.༡༦༢ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༤༡༥.༡5༣
སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་ཕདཔ་ད་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༤༤.༩༥ མཚོན་པའི་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༥༡.༢༣༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ དེ་སྦེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ གཞུང་གི་
ལས་སྡེ་དང་ ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལེགས་བཅོས་དང་ལྡན་པའི་དང་ལེན་འབད་ནི་
དང་ གཞུང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་ཐབ་ནི་ དེ་ལས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་
ནིའི་ནང་ དམ་འཛིན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས།
འབྲུག་གཞུང་དང་རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལས་འགུལ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་

རྒྱ་གར་གི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་

འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་གཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

རྩིས་ཞིབ་འདི་ནང་

རྒྱལ་

མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥.༩༨༩

གནས་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༩.༦༡ གནས་པའི་ཞིབ་རྟོག་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡
པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་
ནང་མ་ཚུད།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ‘རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ཐག་མཐུད་འབྲེལ་ལག་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་
གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་’

དང་

‘ཕྱི་རྒྱལ་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་(ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར་ཚུ་)’

ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་གཉིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཡོདཔ་ཨིན། མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་
དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ཡོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་དོན་བསྐྱེད་དེ་ འགན་དབང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་
དེ་ལས་ ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ནང་ སྲིད་བྱུས་
དང་འབྲེལ་བའི་བར་ཞུགས་མཛད་དགོ་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།
སྙན་ཞུ་འདི་གི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལེའུ་འདི་ནང་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་གི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
གལ་གནད་ཅན་གྱི་འགྱུར་རིམ་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ལོ་མཇུག་
བསྡུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ སྙན་ཞུ་འདིའི་ཟུར་སྦྲགས་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་དང་ འདུས་
ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ མི་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུའི་ འགན་
འཁྲི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕུལཝ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་མཛད་དེ་ཡོད་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྱིའི་
རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གལ་གནད་སེམས་ཁར་ངེས་ནི་དང་ སྙན་ཞུའི་འབྲེལ་ཆགས་
ཡར་སེང་གཏང་ཐབས་ལུ་ ནཱ་ལས་ཕར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ དགུན་གྱི་ཚོགས་
ཐུན་ནང་ (ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ཧེ་མ) ཕུལ་ནི་ཨིན། གཟིགས་སོད་མཛད་ནི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སྙན་ཞུའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ བཟོ་
བཀོད་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་དུམ་གྲ་རེ་འབད་ནི་ཨིན།

ང་བཅས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ ལན་གསལ་ཚུ་འཕྲལ་མགྱོགས་གནང་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ མཉམ་འབྲེལ་མཛད་
དེ་ སྙན་ཞུ་འདི་ དུས་ཐོག་ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་མི་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད། དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ དམིགས་
བསལ་དུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ལུ་ བརྗེད་དྲན་འཕྲོ་མཐུད་མཛད་ནིའི་ཕག་འགན་འདི་ གནམ་
མེད་ས་མེད་གནད་འགག་ཅན་ཅིག་སྦེ་ར་བརྩི་འཇོག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་འགྲིག་མ་བྱུང་པའི་རྩིས་ཞིབ་པའི་གནད་
དོན་ཚུ་

མང་རབས་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་ནང་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

མཉམ་འབྲེལ་གང་དྲག་མཛད་གནང་མི་ལུ་

བཀྲིན་དགའ་ཚོར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ འདི་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩ གི་ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ དུས་ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲ་བའི་ལོ་རིམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོ་
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འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨

ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་

གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་ (LC Accounts) རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ངོ་སོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ཡང་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་
གཙོ་རིམ་དང་ དབྱེ་ཁག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན། ལས་སྡེའི་གནས་
རིམ་ནང་བཀོད་མི་ གྲོས་འདེབས་དང་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོའི་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ དངོས་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠

ལུ་

༣༧,༣༠༩.༡༢༢

དང་

༢,༡༤༠.༥༩༨

བརྩིས་ཏེ་

༣༥,༥༢༥.༣༥༤

དང་

གཞུང་གི་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་དེ་

གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡,༥༡༠.༣༧༤
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༠,༩༦༠.༠༩༤

དེ་ལས་

ཨིན་པས།

གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢,༠༤༦.༩༣༠

སྐྱིན་འགྲུལ་དང་

ཟད་འགྲོ་ངོ་མ་དེ་

དེ་ལས་

རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
སྐྱིན་ཚབ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

སྐྱིན་འགྲུལ་དང་

སྐྱིན་ཚབ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡,༩༣༤.༡༢༡ བརྩིས་ཏེ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༩,༥༠༦.༤༠༤ གཏང་སྟེ་འདུག།
འཆར་དངུལ་མཐོ་ཤོས་ར་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་13,565.690 བགོ་སྐལ་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་འོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་
ལྷན་དང་

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་

རིམ་པ་བཞིན་

འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4,795.393

དང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

4,272.415 བགོ་སྐལ་འབད་དེ་འདུག། རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ ཟད་འགྲོ་མཐོ་ཤོས་ར་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༢༥.༡༩ དང་ དེའི་འོག་ལས་ར་ རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྦྱིན་གྱི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༧.༤༨ བཏང་སྟེ་འདུག། གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོའི་ཐད་དུ་
ཟད་འགྲོ་མཐོ་ཤོས་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་-སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༨.༡༠ དང་ དེའི་འོག་ལས་ར་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་-འཁོར་ལམ་ནང་ལུ་ འཁོར་
ལམ་བདའ་སྟེ་ ཡུར་ཟམ་དང་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་༧.༢༦ བཏང་ནུག།
གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོའི་དོན་ལུ་

འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་31,510.374

བགོ་སྐལ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ནང་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

22,046.920 རྐྱངམ་ཅིག་སོད་ཡོདཔ་ལས་ འཆར་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༣༠.༠༣ དེ་ཅིག་ བཀོལ་སོད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། དེ་སྦེ་ བཀོལ་
སོད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མི་འདི་ཡང་

ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་-༡༩

གི་གནོད་སྐྱོན་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་མེད་པར་ལུས་ནི་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལས་དོན་ཚུ་གི་ དཔེ་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ དེ་ལས་
ངོས་ལེན་ཡོད་མི་རིན་བསྡུར་པ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ཐོབ་ནི་ལུ་ གནོད་པ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོགས་རམ་ཚུ་ཡང་ གནང་སྦྱིན་གྱི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་16,425.749 ཐོབ་ཡོད་མི་ནང་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་15,387.554 འདི་ དངུལ་རྐྱང་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1,038.425 རྒྱུ་དངོས་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྦེ་ ཐོབ་སྟེ་འདུག།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠ ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོགས་རམ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5,303.270 ཐོབ་ཡོད་མི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་5,076.336 དངུལ་རྐྱང་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་226.933 རྒྱུ་དངོས་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྦེ་ ཐོབ་སྟེ་འདུག། སྐྱིན་འགྲུལ་དང་སྣང་
སྦྱིན་གཉིས་ཆ་ར་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོགས་རམ་ཡོངས་བསོམས་21,729.019 ཐོབ་ནུག།
རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་སོར་དང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་དེ་ འོག་ལུ་ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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2.1

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟོག་ཚུ་གི་བཅུད་དོན།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ དང་ གློག་མེ་
ལས་འགུལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༡

བརྩིས་ཏེ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤༡༢ ལས་ ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལེའུ་ཚུ་ནང་ རྩིས་

ལོ་༢༠༡༩ མཇུག་བསྡུའི་འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར་དང་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་
ཞུ་ཚུ་གི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན་ དེ་ལས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་མཉམ་
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་གྱི་བཅུད་དོན་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད།
ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་

གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༣༡,༥༡༠.༣༧༤ ལུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ ཟད་འགྲོ་ངོ་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢,༠༤༦.༩༢༠ རྐྱངམ་ཅིག་གཏང་ཡོདཔ་ལས་
བརྒྱ་ཆ་༣༠.༠༣ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་སྦེ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་མི་འདི་ཡང་ ནད་ཡམས་ ཀོ་ཝིཊ༡༩ ལས་བརྟེན་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་མ་ཚུགས་མི། འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་དང་ ལྕོགས་
གྲུབ་ཚུ་མེད་མི། ལས་སྣ་ཚུའི་བཟོ་བཀོད་དང་ པར་རིས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི། ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་རིན་བཀོད་པ་ཚུ་མེད་མི་དང་ ཉོག་
མེད་ཡིག་ཆས་ཚུ་འཐོབ་ནིའི་ནང་ ཡུན་འགྱང་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༠༥༡.༢༣༣ གནས་པའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ངོས་
འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ དང་ཕདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༤༤.༩༥ གིས་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། ཡར་སེང་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་
དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་

བཀོལ་སོད་མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་དང་

བྱང་ཕོགས་ཤར་ནུབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་

དེ་ལས་

བཀྲིས་བསྒང་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་བཞི་གི་གཡོ་ཟོལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ལས་ འཐོན་ཏེ་འདུག། ཤོག་ཁྲམ་༢.༡ པའི་ནང་ འདས་
པའི་ལོ་ངོ་ལྔ་གི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ སྤྱི་

ཤོག་ཁྲམ་༢.༡ པ་: འདས་པའི་ལོ་ངོ་༥ ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་

ལོ་༢༠༡༧ ལུ་མ་གཏོགས་ གཞན་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ ཡར་སེང་

2,500.000

དམ་འཛིན་དང་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནིའི་ནང་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་

2,000.000

ཡོདཔ་དང་ འདས་པའི་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་

ལག་ལེན་མ་འཐབ་

པའི་གསལ་བརྗོད་འབདཝ་ཨིན་པས།
སྙན་ཞུ་འདི་ནང་

ལྷན་ཁག་༡༠

དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་༤

ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

2,051.2
33
1,415.1
53

1,500.000
1,000.000

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་༩

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་༤༩

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

སོང་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་འདི་གིས་ ནང་འཁོད་

རང་

500.000

604.506
588.784
407.112

-

2016

2017

2018

2019

2020

སྐྱོང་ལས་སྡེ་༡༠ ལས་འཛིན་༡༥ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་༣
དེ་ལས་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་༩ དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

17

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་ར་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༥.༨༡༣ ཐོན་ཡོདཔ་དང་
དེ་གི་འོག་ལས་ར་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༨.༧༨༨ དེ་ལས་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༦༡.༣༤༡ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་ར་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༡.༠༢༣
ཐོན་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་འོག་ལས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣.༤༤༥ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་དངུལ་
ཁང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༠.༤༤༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ ཡར་སེང་གཙོ་བོ་ར་ བཀོལ་སོད་
མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
ཤོག་ཁྲམ་༢.༢ པ་: བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།
༨.༣༣༠

ལྐོག་ཟ། ༧.༨༣༧
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་གི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
དབྱེ་ཁག་གཙོ་བོ་ལྔ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད།

རྩིས་ཞིབ་

དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་བཅུད་དོན་

༤༢.༧༦༠

ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༢.༢ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་

ཁ་གསལ་ཚུ་ ལེའུ་འདི་གི་མཇུག་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་

ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
༤༠༨.༠༦༢

༢.༡ པ་ དང་ ༢.༢ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་དངུལ་འབོར་མཐོ་ཤོས་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་

༡,༥༧༤,༢༤༤

འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

‘ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་’

དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་

༡,༥༧༤.༢༤༤

འདི་གི་འོག་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༨.༨༦༢

‘ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་’ དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། ‘ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་’ གི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢.༧༦༠ དང་ ‘གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་’ ཀྱི་འོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༣༣༠ དེ་ལས་ ‘ལྐོག་ཟའི་’ དབྱེ་སྡེའི་
འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༨༣༧ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཚབས་ཆེ་
ཧིང་ལུ་བལ་སྟེ་ སླར་རྙེད་དང་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པར་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཤོག་ཁྲམ་༢.༣ པ་: ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

ལས་སྡེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་

800.000

མིན་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༢.༣ པའི་ནང་

600.000

གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

400.000

ནང་

200.000

ལྷན་ཁག་

འདི་

དངུལ་འབྲེལ་

གཙུག་སྡེ་ ལས་འཛིན་ གཞུང་

-

མིན་ལས་སྡེ་དང་

རོང་ཁག་ཚུ་

བརྩིས་པའི་ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ནང་
Fraud and Corruption
Mismanagement

Embezzelement
Non-compliance to Laws and Rules

ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་

‘ཆད་སྐྱོན་
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དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་’ གི་དབྱེ་སྡེ་ནང་ཚུད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་ གནད་དོན་མང་ཤོས་
ར་ ‘ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་’ གི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་འདུག། ‘ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་’ གི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་
ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་ར་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༥༡.༢༦༧ ཐོན་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་འོག་ལས་ར་ ལྷག་ཁག་ཚུ་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༠.༨༣༧ འདུག། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ‘ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་’ གི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་
མཐོ་ཤོས་ར་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༩.༤༦༩ ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་འོག་ལས་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༩༡.༢༢༧ ཐོན་ཏེ་འདུག།
༢.༡.༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཤོག་ཁྲམ་༢.༤ པ་: གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
18.330

20.000

10.000
5.000
-

གནད་དོན་ཚུ་

4.914
-

2.059

-

དག་པ་ཅིག་ནང་

ལས་སྡེ་

གཡོ་ཟོལ་དང་

ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་མི་

11.357

15.000

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

-

-

-

སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་
འཚབས་ཆེན་གྱི་བསོམས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༣༣༠ སྙན་ཞུ་འབད་
དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལས་ བཀྲིས་
བསྒང་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་

༤ གི་ རྩིས་རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་རྩིས་འཛིན་པ་གཅིག་གིས་ ཚུལ་མིན་འཐབ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རྒེད་འོག་ཚུ་
ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༥༧ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ར་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༡༤ དང་
རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༥༩ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༢.༤ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། ལྷན་ཁག་དང་ དངུལ་
འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ ལས་འཛིན་དང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་
ཚུ་མིན་འདུག།
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༢.༡.༢

ལྐོག་ཟ།
དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་

ཤོག་ཁྲམ་༢.༥: ལྐོག་ཟ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

7.837

2.476
0.324 -

-

3.626

0.323

-

1.088

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༨༣༧

སྙན་ཞུ་

འབད་དེ་ཡོད་མི་ལས་ མཐོ་ཤོས་ར་
ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༣.༦༢༦ དང་ འདི་གི་འོག་ལས་
ར་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢.༤༧༦

འདུག།

དངུལ་

འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ རོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་དང་

དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་

ནང་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ཚུ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༨༨ དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༣ དེ་ལས་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༢.༥ པའི་ནང་
གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཤོག་ཁྲམ་༢.༦. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-

ལས་མཐོ་ཤོས་ར་
42.760

13.667
9.911
8.369
3.634
3.236
1.557
- 2.386

སྐྱོང་ནང་

ཚུལ་མིན་ཚུ་
དྲུང་ཁག་བདག་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༦༦༧

དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ར་ རོང་ཁག་
ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༡༡ དེ་
ལས་ ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༨.༣༦༩

ཐོན་ཏེ་ཡོད།

འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་

དངུལ་
ཚུལ་མིན་

འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་
གཅིག་ཡང་མེད་རུང་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༣༦ དང་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་༢.༣༨༦ དེ་ལས་ རང་སྐྱོང་ལས་
སྡེ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༣༤ འདུག། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤༢.༧༦༠ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཤོག་ཁྲམ་༢.༦ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་
གྱི་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
408.062

249.469

༤༠༨.༠༦༢

སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ཤོག་ཁྲམ་༢.༧

པའི་ནང་གསལ་

སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དབྱེ་སྡེ་འདི་

Total

NGO

FIs

7.511
5.974
3.643

Corporations

Autonomous

Geog

Dungkhag

91.227
37.544
11.516
1.178

Dzongkhag

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-

Ministries

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཤོག་ཁྲམ་༢.༧. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

གི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་
མིན་ཡོངས་བསོམས་ལས་

མཐོ་

ཤོས་ར་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༩.༤༦༩
དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ར་ ལྷན་

ཁག་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༡.༢༢༧ དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧.༥༤༤ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། དམའ་
རིམ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༨ དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣.༦༤༣ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠

ཤོག་ཁྲམ་༢.༨. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1,574.244
1,600.000
1,400.000
1,200.000
1,000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-

གི་ཚུལ་མིན་

གྱི་བསོམས་ལས་
འདིའི་འོག་ལུ་

དབྱེ་སྡེ་
བརྒྱ་ཆ་༥༠

ལྷག་ཙམ་མཚོན་པའི་དངུལ་
540.837

651.267

215.915
35.649
30.447
26.983
19.799

53.347

ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༥༧༤.༢༤༤
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། ཤོག་
ཁྲམ་༢.༨

པའི་ནང་གསལ་

སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་

དབྱེ་

སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་

ཚུལ་

མིན་མཐོ་ཤོས་རང་ དངུལ་
འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ བཀོལ་སོད་མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༥༡.༢༦༧ དང་ འདི་གི་འོག་
ལས་ར་

འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་་སྐྱེད་ལས་འགུལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༠.༨༣༧

ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

གནས་རིམ་གསུམ་པའི་ནང་ ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༥.༩༡༥ ཐོན་ཡོདཔ་དང་ དམའ་ཤོས་ར་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༧༩༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

21

ཤོག་ཁྲམ་༢.༩. མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ།(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་

མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་

འགུལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་
གཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་

2.086

ནང་
4.293

༦.༣༧༩

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

ཤོག་ཁྲམ་༢.༩ པའི་ནང་ གསལ་
སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་

Non-compliance to laws and rules

Shortfalls, lapses and deficiencies

ཚུལ་མིན་

གྱི་གྲལ་ལས་མཐོ་ཤོས་ར་ ཁྲིམས་
ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་

གནས་པའི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༩༣ ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ར་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་གི་དབྱེ་སྡེའི་
འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༨༦ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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ཐིག་ཁྲམ་༢.༡: ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུའི་ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་སྡེ་དང་ དངུལ་འབོར་ཚུའི་བཅུད་དོན།
A udit Observ ation Category

OBC

M OA F

M OE

M OEA

M OF

M OFA

M OH

M OHCA

M OIC

M OLHR

M OW HS

M inistries

Dzongkhag Dungkhag

Geog

A utonomous

T otal
( Nu. in
millions)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.059

-

11.357

4.914

18.330

1.1

Forgery and tampering of documents

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.784

0.183

10.967

1.2

Malpractice and abuses

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.059

-

0.573

4.411

7.043

1.3

Tax evasion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.320

0.320

0.199

0.125

-

-

-

-

-

-

-

-

0.324

-

-

2.476

0.323

3.124

-

0.125

-

-

-

-

-

-

-

-

0.125

-

-

1.518

-

1.643

0.199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.199

-

-

-

-

0.199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.959

0.323

1.282

-

0.171

-

2.360

-

-

0.705

-

-

-

3.236

9.911

13.667

1.557

3.634

32.005

1 Fraud and Corruption

2 Embezzelement
2.1

Misappropriation

2.2

Intentional double bookings/irregular/unauthorized payments

2.3

Non/short- accountal

3 M ismanagement
3.1

Mismanagement of fund

-

0.171

-

-

-

-

0.705

-

-

-

0.876

-

13.667

0.620

3.557

18.721

3.2

Mismanagement of properties

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.363

-

0.363

3.3

Mismanagement of human resources

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.911

-

-

-

9.911

3.4

Mismanagement of revenue and taxes

-

-

-

2.360

-

-

-

-

-

-

2.360

-

-

0.574

0.077

3.011

0.716

2.361

4.408

-

-

-

3.252

0.582

-

11.516

1.178

37.544

249.469

390.934

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 V iolation of Laws and Rules

79.908
-

91.227
-

-

-

-

4.1

V iolation of service rules

-

4.2

V iolation of budgetary norms

-

-

-

-

-

-

0.142

-

-

-

0.142

-

0.180

0.272

-

0.594

4.3

V iolation of accounting norms

-

0.404

-

-

-

-

2.957

-

-

12.295

15.656

3.933

-

22.141

0.089

41.820

4.4

V iolation of procurement norms

0.622

1.957

4.310

-

-

-

-

0.582

-

67.613

75.084

5.760

0.998

14.586

249.379

345.807

4.5

V iolation of A cts, Directives and Pollicies

0.094

-

0.099

-

-

-

0.153

-

-

-

0.345

1.823

-

0.545

5.632

0.812

257.223

0.120

0.385

0.105

1.907

8.114

0.634

265.905

540.837

35.649

19.799

26.983

30.447

653.716
86.215

5 Short falls, lapses and deficiencies

2.713

-

5.01

Over/Inadmissiable / Irregular/Double payments

1.384

0.150

14.964

-

0.088

-

1.907

0.437

0.634

4.369

23.933

26.008

16.702

7.398

12.175

5.05

Non-reconciliation/certification of balances

4.248

0.255

-

-

-

-

-

4.177

-

79.526

88.206

-

3.018

0.067

0.450

91.740

5.06

Irregularities in advances

-

0.190

-

0.120

-

-

-

-

-

103.101

103.411

-

-

1.317

15.322

120.050

5.07

Irregularities in recovries

-

-

-

-

0.297

0.105

-

3.500

-

66.489

70.391

-

-

7.159

-

77.550

5.08

Irregularities in disposals & auctions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.480

5.480

-

-

-

-

5.480

5.09

Irregularities on property managements

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.101

6.101

4.774

0.080

1.400

2.500

14.855

5.11

Non/short deductions

-

0.099

-

-

-

-

-

-

-

0.300

0.399

4.033

-

-

-

4.432

5.12

Shorfalls & uneconomical operations

-

-

-

-

-

-

-

-

0.539

242.798

-

-

9.643

-

252.441

5.16

Missing documents/receipts
T otal ( Nu. in million)

6.547

0.118
3.469

242.259
261.631

-

-

-

-

-

-

2.480

0.385

0.105

5.864

8.696

0.634

345.813

0.118

0.834

635.624

59.134

34.644

79.917

0.952

288.788

1,098.108
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ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ པ་: ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་སྡེ་དང་ དངུལ་འབོར་ཚུའི་བཅུད་དོན།
OBC

A udit Observ ation Category

1 Fraud and Corruption
1.1

Forgery and tampering of documents

2 Embezzelement

AW P

BA IL

BDFL

BPCL

BPO

CDCL

DA CL

DGPC

FM CL

KCL

NHDCL

PCA L

SLC

ST CBL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.602

-

-

-

-

0.451

-

-

-

-

W CCL

RICBL

T otal
( Nu. in millions)

BDBL

BOBL

NGO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.573

-

-

-

-

1.088

4.713

-

2.1

Misappropriation

-

-

-

0.602

-

-

-

-

0.451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.027

1.080

2.3

Non/short- accountal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.573

-

-

-

-

1.061

3.634

-

0.618

0.058

-

-

-

-

4.135

3.269

-

-

-

-

-

0.288

-

-

-

2.386

10.754

3.1

3 M ismanagement
Mismanagement of fund

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.961

0.961

3.2

Mismanagement of properties

-

-

0.058

-

-

-

-

-

0.134

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.192

3.4

Mismanagement of revenue and taxes

-

0.618

-

-

-

-

-

4.135

3.135

-

-

-

-

-

0.288

-

-

-

1.425

10.052
17.128

-

-

-

-

-

-

0.377

-

-

-

-

-

3.484

3.650

-

3.643

-

-

5.974

4.1

4 V iolation of Laws and Rules
V iolation of service rules

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.506

-

-

-

-

-

1.506

4.2

V iolation of budgetary norms

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.484

-

-

-

-

-

-

3.544

4.3

V iolation of accounting norms

-

-

-

-

-

-

0.377

-

-

-

-

-

-

1.809

-

-

-

-

4.311

11.701

4.4

V iolation of procurement norms

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.214

56.540

4.5

V iolation of Acts, Directives and Pollicies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.643

-

-

-

3.643

4.6

V iolation of other laws,rules and regulations

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.336

-

-

-

-

1.449

1.785

1.552

-

2.806

-

1.782

0.664

5.737

3.363

-

0.673

0.055

0.085

143.757

-

53.347

920.538
5.088

5 Short falls, lapses and deficiencies

55.440

307.380

160.442

183.445

5.01

Over/Inadmissiable / Irregular/Double payments

-

-

-

-

-

0.664

-

-

-

-

0.673

-

-

-

-

-

-

-

1.583

5.02

Non- maintenance of records

0.120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.386

5.03

Imporoper maintenance of records

0.156

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

143.757

-

-

-

-

-

5.05

Non-reconciliation/certification of balances

-

-

2.489

-

-

-

2.064

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.773

8.325

5.06

Irregularities in advances

0.805

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.055

-

-

-

-

-

-

36.603

37.476

5.07

Irregularities in recovries

0.317

-

-

-

1.643

-

3.673

3.363

-

55.440

-

-

-

-

-

-

-

-

0.255

262.015

5.08

Irregularities in disposals & auctions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.085

-

-

-

-

-

-

5.09

Irregularities on property managements

0.154

-

-

-

0.139

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.030

7.322

5.12

Shorfalls & uneconomical operations

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160.442

183.445

0.717

561.935

5.13

Inadequate safeguard of environment & cultural heritage

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.274

5.14

Pending disputes & court cases

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83.942

-

-

-

83.942

5.15

Inadequate internal controls

-

-

0.317

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.317

5.16

Missing documents/receipts

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.998

-

-

-

2.998

1.552

0.618

2.863

0.602

1.782

0.664

6.114

7.498

3.720

0.673

0.055

3.569

T otal ( Nu. in million)

55.440

149.981

0.288

220.440

311.023

160.442

183.445

3.506
143.913

0.085

62.795
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953.133

༣. རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟོ ག ་ཁ་གསལ།
ལེའུ་དེ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ ལས་སྡེ་སོ་སོའི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ནང་ལས་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད།
༣.༡. ལྷན་ཁག་ཚུ།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལྷན་ཁག་༡༠ གྱི་འོག་ལུ་རྩིས་གྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣༥.༦༢༤ ངོས་འཛིན་
བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་འགུལ་གྱི་ རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༨ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༦.༩༢༡
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༣༧༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༡ གྱི་
ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་མ་ཚུད།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་6.547 ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2

ལྐོག་ཟ།

0.199

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.716

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

5.632
བསོམས།

6.547

ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡. རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཚར་མི་འཛིན་ཤོ ག ་ཐོ ག ་ལུ་ ལོ ག ་སྟེ་ཐོ བ ་བརྗོད་བཀོད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.199
སོ་ནམ་ཚོང་བསྒྲགས་དང་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ གྲོང་
གསེབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ ཨོ་ཆས་ཁང་གཞི་བཙུགས་དང་ ཨོམ་བསྡུ་ལེན་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ རྩི་ས་ཉོ་སྒྲུབ་དང་ དེ་ཚུ་སྐྱེལ་འདྲེན་གི་
གླ་ཆ་ དེ་ལས་ ལམ་གྱི་ལག་བཤེད་དང་འཛུལ་སྒོ་བཟོ་ནི་ ས་སྣུམ་ཉོ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩ དངུལ་སོད་

འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ གོང་གི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ སྐབས་ལུ་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་
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ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༥༣༠ དོན་ཚན་༩ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་བརྒྱད་ནོར་བུ། སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་200607143 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9507137 ཅན་
མ།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.716 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་ཚུ་ མཁོ་སོད་པ་གཞན་ལས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།

0.094

4.2

སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

0.622

བསོམས།

0.716

༤.༡. ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་ཚུ་ མཁོ་སོ ད ་པ་གཞན་ལས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.094
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ འོད་གསལ་སྤང་སོ་ནམ་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཉམས་
བཅོས་ཀྱི་ ཁག་འབག་ལཱ་འདི་ ཀེ་ཨེས་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ནུག། ཁག་འབགཔ་གིས་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༠ གནས་པའི་
ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་ཚུ་ གཞུང་གི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་བཟོ་སྐྲུན་པ་ (འབྲུག་པཡཔི་དང་ རབ་བསྟན་པཡཔི་) ནང་
ལས་མེན་པར་ བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་ཚོང་འབྲེལ་ནང་ལས་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༤ མ་ཐོབ་
པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡6586 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་200608004 ཅན་མ་དང་ ཨེམ་ཨེས་ ཀེ་ཨེས་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༥༡༤༨ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ སྐལ་སངས་
མཚོ་མོ། ལས་འགུལ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9604100 ཅན་མ།)

༤.༢. སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.622
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ཧེ་མའི་ འབྲུག་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ ལྷན་ཚོགས་འདི་གིས་ སྤྱི་
ཚེས་༡༠/༡༢/༢༠༡༥ ལུ་ གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་འོག་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ སོ་ནམ་གྱི་ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཉེར་
བཅོལ་ལཱ་འབད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༢ འཛིན་འགྲོལ་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣/༤/༢༠༢༠ ལུ་ རྩིས་ལོ་༤
ལྷག་སོང་རུང་ རྩིས་འགྲིག་/རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡6༧༣༧ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ

པདྨ་ལྷ་མོ།

རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901070

ཅན་མ་དང་

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༠༧༡༠༠༠༠༦༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ པདྨ་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901070 ཅན་མ་དང་
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༠༠༠༠༦༠༢ ཅན་མ།)
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5.632 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

1.385

5.༢

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་གི་ཐོབ་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ།

2.741

5.༣

འོང་འབབ་མིན་པའི་བཙུགས་བཞག་གི་ཐོབ་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ།

1.506

བསོམས།

5.632

༥.༡. ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.385
ཀ) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འོག་གི་

དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་འཁོར་རྒྱལ་ཡོངས་

གླིང་ཀ་གིས་ བུམ་ཐང་ པདྨའི་སྙྙྙིང་པོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༤ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་
གྱང་དང་རྨང་གཞི་ནང་ སྡེ་རིམ་༢ པའི་ པ་ཅུའི་རྩིག་བཟོ་གི་ལཱ་དང་ གཤམ་ཁེབས་དང་ཐེམ་སྐས་ནང་ བཀྱག་བཏོན་ར་ལེབ་
དཀརཔ་བཙུགས་སྒྲིགས་འབད་ནི་ ཕྱི་ཁར་མ་བཏོན་པའི་ཤིང་ཆས་ཚུ་ རུལ་སྲུང་སྨན་དབུར་ནི་དང་ གནམ་པང་གི་གདུང་བཙུགས་
ནི་ དེ་ལས་ སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༥༠ འབད་མི་ རྩིག་གདན་བཟོ་ནི་ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོང་ནུག། འདི་ཡང་ ལཱ་བསྟར་སོད་
འབད་ཡོད་པའི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༥༧༤ དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨེམ་ཨེས་ པདྨའི་སྙིང་པོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་
༥༩༨༧ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་བཀྲིས། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200707077 ཅན་
མ།)

ཁ) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོགས་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་འཁོར་རྒྱལ་ཡོངས་
གླིང་ཀ་གིས་

བུམ་ཐང་ པདྨའི་སྙིང་པོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༨ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་ཚུ་

ཡང་ ས་འོག་གི་གཞི་བཀོད་དང་གཞི་འགྱམ་གྱི་ལཱ་ནང་ཨིན་པས། ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་འདི་ཚུ་ མཐའ་དཔྱད་
རྩིས་ཐོ་ནང་ལུ་ཡང་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག། དེ་སྦེ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་འདི་ཡང་ དུས་ཚོད་མ་རན་པའི་ཧེ་མ་ ཚད་འཇལ་དང་
ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལུ་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16574

དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨེམ་

ཨེས་ བུམ་ཐང་ པདྨའི་སྙིང་པོ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༥༩༨༧ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་བཀྲིས། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200707077 ཅན་མ)

ག) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་
དང་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ལས་རིམ་’ ཟེར་མི་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ རྡོ་རོ་ཁ་ལུ་ བིར་ཁོ་ལའི་སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ནག་
གླིང་བུལ་དྲརསི་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༦ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་
གྲངས་རྩིས་ཐོ་གཞུང་ནང་ལས་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་འདི་ནང་ ཐོག་མའི་ཁག་འབག་རིན་གོང་གི་ཐོག་ལུ་ ཁྱད་པར་བརྒྱ་ཆ་༡ ཡང་
མེད་ས་ཅི་རུང་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ དེ་ཅིག་གོང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 17038

དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དངོས་གྲུབ་ཚེ་དབང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
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2007107 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ནག་གླིང་བུལ་དྲརསི་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 3532 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ འཇིག་

མེད་རྡོ་རྗེ། སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200201126 ཅན་མ།)

ང་) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་
དང་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ལས་རིམ་’ ཟེར་མི་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ བསམ་རྩེ་ ནོར་བུ་སྒང་ལུ་ ཐ་རེ་ཁོ་ལའི་སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་
བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེན་ཀྲི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༩ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་

ཡང་ ཅ་དངོས་ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འབོར་ཚད་ རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་

ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 17038 དོན་ཚན་༢.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དངོས་གྲུབ་ཚེ་དབང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2007107 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨེན་ཀྲི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན།
སི་དྲི་བི་ཨང་

4114 ཅན་མ།

200201126 ཅན་མ།)

ལ་བཀོདཿ

འཇིག་མེད་རྡོ་རྗེ།

སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཅ) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་
དང་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ལས་རིམ་’ ཟེར་མི་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ བསམ་རྩེ་ ནོར་བུ་སྒང་ལུ་ ཐ་རེ་ཁོ་ལའི་སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་
བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཨེན་ཀྲི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༧ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་
འཐེབ་སོང་མི་འདི་ གྲངས་རྩིས་ཐོ་གཞུང་ནང་ལས་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་འདི་ནང་ ཐོག་མའི་ཁག་འབག་རིན་གོང་གི་ཐོག་ལུ་ ཁྱད་
པར་བརྒྱ་ཆ་༡ ཡང་མེད་ས་ཅི་རུང་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ དེ་ཅིག་གོང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 17038 དོན་ཚན་༢.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དངོས་གྲུབ་ཚེ་དབང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2007107 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨེན་ཀྲི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 4114
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ འཇིག་མེད་རྡོ་རྗེ། སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200201126 ཅན་མ།)
༥.༢. ལོ ག ་ཐོ བ་བཙུགས་བཞག་གི་ཐོ བ་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལཀྲམ་ས་ཡ་2.741
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་འོག་གི་བརའོན་སུའིསི་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གིས་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་ དངུལཀྲམ་
ས་ཡ་2.741 ཐོབ་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ་ལས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག།
ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༡༡ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ར་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ བདག་སྲུང་འཛོལ་ཏེ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16496 དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་པ། 200907016 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་ 200607060 ཅན་མ།)

༥.༣. འོ ང་འབབ་མིན་པའི་བཙུགས་བཞག་གི་ཐོ བ་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༦
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་

སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་འོག་གི་

བུམ་ཐང་བརའོན་སུའིས་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གིས་

འོང་འབབ་མིན་པའི་

བཙུགས་བཞག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༦ ཐོབ་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ་ལས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ རྩིས་
སྙོམས་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༡༥ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་ འོང་འབབ་མིན་པའི་བཙུགས་
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བཞག་འདི་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ཡང་ ས་འཛིན་པ་གིས་ འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཀོད་འབད་ཡོད་
མི་དང་ ཡང་ན་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ འོང་འབབ་མིན་པའི་འཛིན་གྲོལ་མ་ལེན་མི་ དེ་ལས་ ཟད་སོང་

ཚུ་སྤྱིར་བཏང་འཆར་དངུལ་གྱི་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་གཏང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16496 དོན་ཚན་༢ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907016 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ འཆི་མེད་རྡོ་
རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200607060 ཅན་མ།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༢ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥.༠༡༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༤༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༡
གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་མ་ཚུད།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༦༩ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2

ལྐོག་ཟ།

0.125

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.171

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

2.361

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ།

0.812
བསོམས།

3.469

ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡. གནང་བ་མེད་པའི་དངུལ་བཏོ ན ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.125
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ཧཱ་ ཚ་འཕེལ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ དང་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་
ཁྲ་ནང་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥ བཏོན་ནུག། ཨིན་རུང་ དངུལ་བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་ རྩིས་དེབ་ག་སྟེ་ཡང་ ཐོ་
བཀོད་མ་འབད་བར་འདུག།

དངུལ་འབོར་དེ་

ཡོངས་རོགས་སྦེ་བསྐྱར༌རྙེད༌འབད༌དེ༌ཡོད༌རུང༌

བདག༌སྐྱོང༌དང༌འབྲེལ༌བའི༌དང༌ལེན༌མ༌འབད༌བར༌འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16༧༠༡ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་

ལེགས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20180110562 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ། དབུ་འཛིན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8907045 ཅན་མ།)
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ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.171 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡. དངུལ་རྐྱང་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.171
ཤེས་རིག་ལས་གཡོག་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཟླ་རིམ་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ཞལ་འདེབས་དང་ མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་
ཚུ་ནང་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་མ་བཙུགསཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༡ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ནུག། དེ་
བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་/ལམ་སྟོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༤༥༤ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གྲུ་མོ་ཆོས་སྒྲོན། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་

ཨང་11603001230 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཟང་པོ། མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
11510002353 ཅན་མ།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.361 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་གོ་འཐེབ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།

0.310

4.2

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས།

1.540

4.3

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།

0.107

4.4

དངུལ་རྐྱང་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་འཛིན་ཆ་མེད་མ་བཏང་བར་ཡོདཔ།

0.337

4.5

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།

0.067

བསོམས།

2.361

༤.༡. སློ བ་གྲྭའི་སྒྲིག་གོ་འཐེབ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་0.310
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ མནྜལ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.310 གནས་པའི་ སློབ་གྲྭའི་
སྒྲིག་གོ་འཐེབ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ལུ་ཡང་ བགོ་བཀྲམ་མ་འབད་བར་ མཛོད་ཁང་ནང་
ལུས་ཏེ་འདུག། དེ་སྦེ་འཐེབ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མི་འདི་ཡང་ ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ དགོས་མཁོ་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན་
པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༨༨༨ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཆོས་སྐྱིད་དབང་ཕྱུག དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་200501395 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཆོས་སྐྱིད་དབང་ཕྱུག དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200501395 ཅན་མ།)
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༤.༢. སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.540
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ མནྜལ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.540 གནས་པའི་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་ཚུ་
འདུག། སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ ཐིམ་ཕུག་ནིའུ་དྲི་ཝའིསི་ཀྲེག་ནོ་ལོ་ཇི་ནང་ལས་ ལྟ་རོག་པར་ཆས་༤༢ དེ་ཅིག་
ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ ལ་རྟོག་པར་ཆས་༣༠ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་སྦེ་ཡོད་པའི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༨༨༨ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་ནོར་བུ། དབུ་འཛིན་འོག་མ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9908236 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཆོས་སྐྱིད་དབང་ཕྱུག དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200501395
ཅན་མ།)
༤.༣. ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.107
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ ནོར་བུ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.107 མ་
བཀལ་ནུག། ཡུན་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཡང་ སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་གོ་དང་ ནང་ཆས་ ལྷམ་ གདན་ཁེབས་ དེ་ལས་ ཧང་ཚུ་ མཁོ་སོད་
འབད་མི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༥༡༠ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ

གང་ག་རམ་བཱན་ད་རི། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807015 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ལས་སྐྱིད་དབང་འདུས། དབུ་
འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9108060 ཅན་མ།)

༤.༤. དངུལ་རྐྱང་སྦེ་དངུལ་སོ ད ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་འཛིན་ཆ་མེད་མ་བཏང་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.337
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་

ནོར་བུ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་

མཁོ་སོད་པ་མང་རབ་ཅིག་ལུ་

དངུལ་འབོར་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༧

གནས་པའི་ དངུལ་འཛིན་སོད་ནུག། དངུལ་སོད་འདི་ཡང་ དངུལ་རྐྱང་སྦེ་སོད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འཛིན་སོད་མི་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ནང་
མ་སྟོན་པར་འདུག། ཨིན་རུང་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་འཛིན་ཚུ་ཆ་མེད་མ་བཏང་བར་ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ རྩིས་ཤོག་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་
མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༥༡༠ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གང་ག་རམ་བཱན་ད་རི། རྩིས་འཛིན་པ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807015
9108060 ཅན་མ།)

ཅན་མ།

ལ་བཀོདཿ

ལས་སྐྱིད་དབང་འདུས།

དབུ་འཛིན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༤.༥. རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.067
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ ནོར་བུ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.067 གནས་པའི་ དངུལ་འཛིན་སོད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་ཟད་
རྩིས་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་བཏོག་སྟེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ཏི་རུ་སོད་ཡུལ་དང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་རྒྱུ་
མཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༥༡༠ དོན་ཚན་༦ རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ གང་ག་རམ་བཱན་ད་རི། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807015 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ལས་སྐྱིད་དབང་
འདུས། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9108060 ཅན་མ།)
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.812 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

0.190

5.2

མ་རྩ་བསྐྱར་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ།

0.255

5.3

སེམས་གསོ་གཉིས་ལབ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.150

5.4

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ།

0.099

5.5

ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བར་ཡོདཔ།

0.118
བསོམས།

0.812

༥.༡. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.190
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ ཚང་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ འགན་འཛིན་པ་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༡༩༠ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་
བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16895 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ར་བི་ལཱལ་ཤར་མ། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་8504023 ཅན་མ། ཀརྨ་དབྱངས་འཛོམས། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201109105
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ར་བི་ལཱལ་ཤར་མ། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8504023 ཅན་མ།)

༥.༢. མ་རྩ་བསྐྱར་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགས་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.255
ཤེས་རིག་ལས་གཡོག་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་འཛིན་སྐྱོང་གིས་

དུས་བཟོ་བཙུགས་བཞག་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༠༠

དང་སྦྲགས་

དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༡༠༢ མ་རྩ་བསྐྱར་བཙུགས་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ དུས་བཟོ་བཙུགས་བཞག་གི་ལག་ཁྱེར་ཨང་༠༣༨༢༠༨

ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༥ ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགས་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༤༥༤ དོན་ཚན་༤ རྩིས་

འགནཿ

ཐད་ཀརཿ

བསོད་ནམས་བཟང་པོ།

དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ཨི་ཨེས་དྲབ་ལུ་ཨེས།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11510002353 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ མུ་ནེཤ་ཤར་མ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་2101185 ཅན་མ།)

༥.༣. སེམས་གསོ ་ གཉིས་ལབ་སྦེ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.150
ཤེས་རིག་ལས་གཡོག་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁོ་རའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སེམས་གསོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠ གཉིས་
ལབ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ མ་དངུལ་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚད་འཛིན་དང་ལ་རྟོག་ལམ་ལུགས་

ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༤༥༤ དོན་ཚན་༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ གྲུ་མོ་ཆོས་སྒྲོན།
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བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་11603001230 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཟང་པོ། མ་དངུལ་
འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་11510002353 ཅན་མ།)

༥.༤. ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོ ག པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.099
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ འབྲུག་རྒྱལ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ མཁོ་སོད་པ་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ ཅ་དངོས་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་མི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་
ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.099 ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལ་བས། དེ་ཡང་ མཁོ་སོད་པ་ལུ་ ཉིན་རེ་ལུ་
ཉེས་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༠.༠༥ རེ་བཀལ་དགོ་པའི་ཚབ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༠.༠༡ རྐྱངམ་ཅིག་བཀལ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་

འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ བཀལ་དགོ་པའི་གོང་ཚད་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༦༡༤ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་སྒྲོན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200807266 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་། དབུ་འཛིན། མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9507332

ཅན་མ།)

༥.༥. ཡིག་ཆས་ཚུ་མ་ཚང་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.118
ཧཱ་ ཚ་འཕེལ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ ནང་ གློག་མེའི་འཛིན་ཤོག་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གཏོང་དངུལ་ དེ་ལས་ ལོ་
ཕོགས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༨ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ བདེན་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལས་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ ག་

ནི་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16༧༠༡ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་

འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20180110562 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 8907045 ཅན་མ།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༠.༩༣༠
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༢༩༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༡ གི་
ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་མ་ཚུད།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༡.༦༣༡ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
4.408
257.223

བསོམས།

261.631
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.408 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ཁང་གླ་ཡར་སེང་འབད་ཡོདཔ།

0.099

4.2

ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་ད་ཕོག་ལམ་འཁྲི་མི་ཚུ་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོདཔ།

4.309

བསོམས།

4.408

༤.༡. ཚུལ་མིན་ཐོ ག ་ལས་ཁང་གླ་ཡར་སེང་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.099
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ ལུང་ཕོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གིས་ མི་ངོམ་ལུང་རྟོགས་ལས་ ཁང་ཚན་གཉིས་སྦེ་མི་ཅིག་ ཡིག་ཚང་
གི་དོན་ལུ་ གླ་ཁར་ལེན་ནུག། གླ་ཁར་བྱིན་མི་འདི་གིས་ ཁང་གླ་ཡར་སེང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གུར་བརྩི་ཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་༡,༡༠༠.༠༠ མེན་
པར་ སྟབས་གཅིག་གུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤,༠༠༠.༠༠ ཡར་སེང་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་འབད་ ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩ (ཟླ་༡༧
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་2,900 x ཁང་ཚན་༢) དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16959 དོན་ཚན་༡ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ མ་ནི་རཇ་གུ་རུང་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20180110884 ཅན་མ། ལུང་རྟོགས། མི་ཁུངས་

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10905002404 དང་ ཀྲི་པི་ཨེན་ཨང་ ཨེལ་ཨེ་པི་༠༧༤༢༣ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨའི་མཱན་མ་ཧད། ལུང་
ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8712048 ཅན་མ།)

༤.༢. ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོ ད པ་ད་ ཕོ ག ་ལམ་འཁྲི་མི་ཚུ་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.309
ཆུའི་བརྐ་ལས་ གསར་སྤང་ འཇིགས་མེད་གླིང་བཟོ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་ ཡོད་པའི་ཆུ་མཛོད་ཚུན་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཁག་འབགཔ་ལཱ་
(ལཱ་ཚན་ ཅ་པ་) འདི་ བསོད་ནམས་མེ་འབར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་དུས་མཚམས་ཟླ་ངོ་༡༥ བྱིན་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་
༡༨/༠༣/༢༠༡༨ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་སོད་ནུག། ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་ ལས་མི་དང་ དགོས་
མཁོའི་ཅ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་མ་ཚུགསཔ་ལས་

དུས་ཚད་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ཡོད་རུང་

ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པས།

དེ་

འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༥/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་དང་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ ཐོག་ལུ་བརྒྱ་ཆ་
༢༠ གུ་བརྩི་ཕབ་ད་ ཉེས་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༠༩ ཕོགས་མི་ཚུ་བཀལ་ཐོག་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་

དངུལ་འབོར་འདི་ ད་ལོ་ཡང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ ནང་ཁ་ནང་འགྲིག་གི་འོག་ལུ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༦༢༡ དོན་

ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨེམ་ཨེས་ བསོད་ནམས་མེ་འབར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་༦༡༣༣ ཅན་མ་དང་

ཀུཤ་ཡོག་སུ་བྷ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11204001380 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ སྐལ་
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བཟང་བདེ་སྐྱིད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200401011 ཅན་མ། ཀརྨ་གཡང་སྐྱིད། ལས་འགུལ་
འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20170108548 ཅན་མ།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་257.223 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

5.1

ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

5.2

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་གསོའི་མ་དངུལ་ཚུ་
བཞག་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
14.964

རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་

242.259

བསོམས།

257.223

༥.༡. ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་14.964
བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ བཟོ་གྲྭའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཆུའི་བརྐ་ལས་ བསམ་རྩེ་ དམ་དུམ་བཟོ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ཚུན་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཁག་
འབགཔ་ལཱ་ (ལཱ་ཚན་ ང་པ་) གི་དོན་ལུ་ རཌ་ན་སྤུང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༩༦༤ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། ལཱ་ཚུ་དུས་
ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཁག་འབག་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༧/༢༠༡༩ ལུ་ ཆ་མེད་བཏང་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ བསྟར་སོད་
འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་

བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༦༢༡ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ལས་འགུལ་བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 12008001786 ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10713000909 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རཌ་ན་སྤུང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༨༧༢ ཅན་མ། ལ་
བཀོདཿ སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200401011 ཅན་མ། ཀརྨ་གཡང་
སྐྱིད། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20170108548 ཅན་མ།)

༥.༢. རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་གསོ འི ་མ་དངུལ་ཚུ་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཞག་ཡོ ད པ་ -དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་242.259
བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ ས་ཁམས་དང་ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་གཏེར་/རྡོ་བཏོན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ གླ་ཁར་ལེན་པའི་དུས་ཡུན་ཚང་སྟེ་ ལཱ་
མེད་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཅིག་ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་སྒང་ཡོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ལག་ལེན་ཐོག་མེདཔ་ དེ་ལས་ ལ་ལུ་ སྐབས་ཅིག་
བཀག་བཞག་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་གསོའི་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༢.༢༥༩ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་

དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོད་མི་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ཨང་༡༡༣ ཅན་མའི་ནང་རང་བཞག་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༥༠༩ དོན་ཚན་༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ། ས་གཏེར་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
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རྟགས་ཨང་ 20190112993 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 201001103 ཅན་མ།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༦༩༥
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༡༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༡ གི་ནང་
འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་མ་ཚུད།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༨༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2.360

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ།

0.120
བསོམས།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.360

2.480

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ

༣.༡. འོ ང་འབབ་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.360
ཀ) བུམ་ཐང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལས་འགོ་བཟུང་ ཚོང་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ངོ་ཚབ་གསུམ་
ལས་ འབྲུག་གི་ཚོང་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༢༦ མ་བསྡུ་བར་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཚད་
འཛིན་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་

ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༩༠༩

དོན་ཚན་༢

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མ་ནི་བསྟན་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20150104952 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཇེ་བི་ཏ་མང་།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8607062 ཅན་མ།)

ཁ) དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་པ་མང་རབས་ཅིག་ལས་ ལས་འཛིན་འོང་འབབ་
ཁྲལ་དང་

ཚོང་གི་འོང་འབབ་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༤

མ་བསྡུ་བར་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།

འོང་འབབ་ཀྱི་ལོ་༢༠༡༨

དང་

༢༠༡༩ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཁྲལ་ཚུ་མ་བསྡུ་བར་འདུག། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ཡང་ ཚད་འཛིན་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་

ལུགས་ ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༨༤༡ དོན་ཚན་༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་
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དབང་ཕྱུག མཉམ་འབྲེལ་བསྡུ་གསོག་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200201015 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྣམ་
རྒྱལ། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9101155 ཅན་མ།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.120

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ

༥.༡. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.120
དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་གཡོགཔ་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་དང་

མི་

དམངས་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.120 དེ་ཅིག་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ རྩིས་སྙོམས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ རྩིས་
ལྷག་སྦེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་ ཚད་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༨༤༡

དོན་ཚན་༥

རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ

སྐལ་བཟང་།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

10709002188 ཅན་མ་དང་ ཨོན་རྣམ་རྒྱལ། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9101155 ཅན་མ། ལ་

བཀོདཿ ཨོན་རྣམ་རྒྱལ། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9101155 ཅན་མ།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༦༧
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༨༢ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༡ གི་ནང་
འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་མ་ཚུད།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༥ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
5

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ།

0.385
བསོམས།

0.385

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.385 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

37

5.1

སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

0.297

5.2

དམིགས་བསལ་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་དངུལ་ཕོགས་སོད་ཡོདཔ།

0.088

བསོམས།

0.385

༥.༡. སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.297
བེང་ཀོག་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༧ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། སྔོན་
བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧ འདི་ ཕིཕ་ཀྲི་ནའིན་རེ་སི་དྲིནཌ་གི་ ཁང་གླའི་སྔོན་བྱིན་ཨིནམ་ད་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩ འདི་
མི་ངོམ་ཆོས་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛིན་གྱི་སྔོན་བྱིན་ཨིན་པས། སྔོན་བྱིན་ལ་ལུ་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་
རང་མདུན་སྐྱོད་འབད་དེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་ ཚད་འཛིན་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་ ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༥༣༩ དོན་ཚན་༡.༡ དང་ ༡.༢

འཕྲིན་ལས་ནོར་བུ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

200211057

ཅན་མ།

ཆོས་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

8708042 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་ལྷ་སྒྲོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9602035 ཅན་མ། མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 9610061 ཅན་མ། ཆོས་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8708042 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཕུན་
ཚོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9901006 ཅན་མ། བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9811015 ཅན་མ།)
༥.༢. དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ འི ་སྐབས་ལུ་དངུལ་ཕོ ག ས་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.088
ཐིམ་ཕུག་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ཡིག་ཚང་གིས་ མགྲོན་གཉེར་འགོ་དཔོན་ ངོམ་རྣམ་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ལས་གཡོགཔ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༨/༢༠༡༨ ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༢༠ ཚུན་ དམིགས་

བསལ་གྱི་ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་རུང་ ཁོ་ལུ་ ཟླ་ངོ་༣ (༢༩,༤༡༡ x ༣) གྱི་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་1༦༥༦༡ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས། མགྲོན་གཉེར་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་ 200605009 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱས། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200801136 ཅན་མ།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༩༥
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༩༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༡ གི་ནང་
འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་མ་ཚུད།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

38

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

5

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.105
བསོམས།

0.105

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.105 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༥.༡. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.105
གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ མི་དམངས་གསོ་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ བཀྲིས་སྒང་ མེ་རག་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་གསོ་བའི་
ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས་

ངོམ་ཨོན་ནོར་བུ་ལུ་

སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༢༠༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཟླ་ངོ་༡༨ དེ་ཅིག་ལང་སོང་རུང་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16578 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་ནོར་བུ། བརྡ་དོན་

དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200605016 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཕུརཔ། ལས་རིམ་དབྱེ་
དཔྱད་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8701026 ཅན་མ།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་
ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༧༤༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༨༣ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་མ་ཚུད།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༦༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.705

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

3.251

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1.907
བསོམས།

5.863
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ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.705 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡. འཆར་དངུལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པར་ཟད་སོ ང ་གཏང་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་0.705
ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ ‘ས་གནས་གཞུང་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་
གོང་འཕེལ་དང་ དངུལ་ཁུངས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་’ ཟེར་མི་ནང་ལས་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲན་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ བཟོ་བཀོད་
འབད་ནི་དང་ ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༥ ཟད་སོང་གཏང་ནུག། ཨིན་རུང་ ལས་འགུལ་ཆིངས་ཡིག་ནང་ དེ་བཟུམ་
མའི་ཟད་སོང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ཚུད་དེ་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16961 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱ་

རྡོ་རྗེ། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140103344 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ སྨོན་ལམ་བཟང་པོ། ལས་རིམ་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2101034 ཅན་མ།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.251 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཕབ་ཆག་ཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ།

0.969

4.2

མ་དངུལ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོ་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།

1.988

4.3

དངུལ་ཕོགས་ཚངམ་སྦེ་མ་སོདཔ།

0.068

4.4

མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་རྩིས་མ་ཕུལ་བར་ཡོདཔ།

0.153

4.5

འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.074

བསོམས།

3.252

༤.༡. རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཕབ་ཆག་ཐོ བ་མི་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.969
སྤ་རོ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ དང་༢༠༡༧-༡༨ དེ་ལས་༢༠༡༨-༡༩ ནང་

རྒྱགས་སྐལ་ཕབ་ཆག་

ཐོག་ལས་ལེན་མི་ མི་ངོ་ (འགག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་) ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་ནང་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༩༦༩ མ་བཙུགས་པར་འདུག། དངུལ་འབོར་འདི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་དོ་དམ་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཉེར་ཚང་དང་ ཁྲིམས་
སྲུང་གི་དུས་སྐབས་བརྩི་སྲུང་གི་ཟད་སོང་ དེ་ལས་ གཞན་ཡང་ མགྲོན་སྐྱོང་གི་ཟད་སོང་ཚུ་བཏང་སྟེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་
བྱུང་མི་འདི་ ཟད་སོང་གཏང་ནིའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མེདཔ་མ་ཚད་ རྒྱགས་སྐལ་གྱི་ཕབ་ཆག་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོང་དངུལ་ཚུ་ ཟད་
སོང་བཏང་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཧིང་སང་ས་ཅིག་ མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16750 དོན་ཚན་༡ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ མཁའ་འགྲོ་རྒྱལ་མཚན། སྡེ་གྲིམ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་ 3895 ཅན་མ་དང་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
11810002233 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག ཁྲིམས་སྲུང་འགོ་བདག

ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10710001804 ཅན་མ།
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ཅན་མ་དང་ མི་
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༤.༢. མ་དངུལ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོ ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.988
སྤ་རོ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་ལས་ ནང་འཁོད་སྣ་མང་བཏོག་
བཞག་གི་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.988 འདུག། ཨིན་རུང་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་སོད་སོདཔ་ཨིན་ནའི་ཐོ་ ག་ནི་ཡང་
རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པས། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དམ་འཛིན་མེད་མི་དང་ མ་དངུལ་ལག་ལེན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་
ལམ་སྟོན་དང་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལག་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16750 དོན་

ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མཁའ་འགྲོ་རྒྱལ་མཚན། སྡེ་གྲིམ། པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་ 3895 ཅན་མ་དང་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་ 11810002233 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག ཁྲིམས་སྲུང་འགོ་བདག

པི་ཨའི་ཨེན་ཨང་ 153

ཅན་

མ་དང་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10710001804 ཅན་མ།
༤.༣. དངུལ་ཕོ ག ས་ཚངམ་སྦེ་མ་སོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.068
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་གིས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་༥ གསར་བཙུགས་འབད་མི་ལུ་

ཟླ་ངོ་༡༠ གྱི་

རིང་ ཉིན་རེའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མི་གླ་ཆའི་གོང་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་༢༡༥ ལས་ ཉུང་སུ་སོད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༦༨ ཚངམ་སྦེ་མ་སོད་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16469 དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇིག་མེད་རྡོ་

རྗེ། ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20170107795 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། ལུང་ཕོགས་
མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20061000 ཅན་མ།)

༤.༤. མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་རྩིས་མ་ཕུལ་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.153
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་གིས་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ནང་ལས་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་སྦེ་ མ་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༥ ཐོབ་ཡོད་མི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༡ གནས་
པའི་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནུག། མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༥-

༠.༣༠༡) ལུས་ཡོད་མི་འདི་ བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལུ་ ལོག་སྟེ་རྩིས་མ་ཕུལ་བར་ ལཱ་གཞན་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16469 དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་ 20061000 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20061000 ཅན་མ།)

༤.༥. འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.074
ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༠ ལས་ཉུང་སུ་འགྲོ་འགྲུལ་
འབད་མི་ལུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ཉིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
ཉིན་འཐུས་དང་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འཐུས་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ནང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16575 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛིན། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་
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གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200201063 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་
གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2101029 ཅན་མ།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.907 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

1.843

5.2

ལས་མི་ཚུ་གི་གླ་ཆ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.064

བསོམས།

1.907

༥.༡. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.843
ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བུམ་ཐང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༨ ལས་༡༩ ཚུན་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་/རྒེད་
འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ རྒཔོ་༡༩༣ ཡོད་ས་ལས་༡༦༨ ལུ་ སྣུམ་
འཁོར་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༤༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ འོས་ལྡན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་

དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16961 དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་མཚན་ལེགས།

ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200401408 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛིན།
ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200201063 ཅན་མ།)
༥.༢. ལས་མི་ཚུ་གི་གླ་ཆ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.064

ཀྲོང་གསར་ རྒྱལ་འཛིན་སོལ་རྒྱུན་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་ ཡིག་ཚང་དང་སྐུ་གཉེར་གྱི་སོད་ཁྱིམ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ལས་མི་ཚུ་གི་
གླ་ཆ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལས་མིའི་གླ་ཆ་ཚུ་ གྲངས་རྩིས་ཐོ་གཞུང་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་མེན་པར་ སྟབས་ཅིག་དངུལ་སོད་ཀྱི་གན་ཡིག་བཟོ་མི་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16601 དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 201007220 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་བཀྲིས། འགྲེམས་སྟོན་ཅ་གཉེར་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200505008 ཅན་མ།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་
ཐོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་
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ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༢༤༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༥༤༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་
༣༡/༠༡/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་མ་ཚུད།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༦༩༦ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.582

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

8.114
བསོམས།

8.696

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.582 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༤.༡. ལཱ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.582

ཀ) དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒས་ཤོས་ལྷ་ཡུལ་དྲང་སོང་ཚོགས་པ་ལས་ རྩིས་ལེན་ཏེ་
བཟོ་བཀོད་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ནང་ པི་རིག་འཛིན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། དེ་ཡང་
ལཱ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་

བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ལུ་

དངུལ་སོད་འབད་ནུག།

ཁག་

འབགཔ་གིས་ སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༠.༦༣ ཅན་མ་འབད་མི་ ལྕགས་ཤོག་བཙུགས་དགོ་པའི་ཚབ་ལུ་ ཨེམ་ཨེམ་༠.༥༠ ཅན་མ་
བཙུགས་ནུག། དེ་མ་ཚད་ ཇི་ཨའི་གནམ་གཟར་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དགོས་མཁོ་ལར་མེན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16854 དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོན་ནམས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20170107905 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ པི་རིག་འཛིན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 6047 ཅན་མ།
ལ་བཀོདཿ

བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།

ལུང་ཕོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

200210018 ཅན་མ།)
ཁ) དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གཙོ་བོ་འདི་ཉམས་བཅོས་དང་ སྣུམ་འཁོར་
བཱསི་བཞག་སའི་ ས་ཁོངས་རྩི་ནག་ལོག་བཏང་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ད་རུང་ བཱསི་བཞག་སའི་ས་སྒོར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཀེ་
དྲབ་ལུ་བིལ་དྲརསི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ལཱ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དགོས་མཁོ་ལར་ བསྟར་
སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག། ཁག་འབགཔ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་བཱསི་བཞག་སའི་ས་སྒོར་ གཉིས་ཆ་རའི་
ནང་ ཨེམ་ཨེམ་༠.༦༣ ཅན་མ་འབད་མི་ ལྕགས་ཤོག་བཙུགས་དགོ་པའི་ཚབ་ལུ་ ཨེམ་ཨེམ་༠.༥༠ ཅན་མ་བཙུགས་ནུག། (རྩིས་
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ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16854 དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོན་ནམས་དབང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200707065 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཀེ་གྲབ་ལུ་བུལ་དྲར། སི་དྲི་བི་ཨང་ 6497 ཅན་མ། ལ་

བཀོདཿ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ལུང་ཕོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200210018
ཅན་མ།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་8.114 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.437

5.2

འཆར་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་དང་ ཟད་འགྲོའི་ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོདཔ།

1.665

5.3

བདག་སྲུང་འཐེབ་འབད་ཡོདཔ།

2.512

5.4

མི་དམངས་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

3.500

བསོམས།

8.114

༥.༡. ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.437
སྤ་རོ་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤ་རོ་ལུ་ སྲུང་རྒྱབ་ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཁ་སྐོང་ དེ་ལས་ སྣུམ་
འཁོར་བཞག་ས་དང་ ཆུའི་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་འབད་མི་ནང་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.437 དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ ཆུ་མཛོད་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མ་ཚར་བར་
འདུག། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ཐོབ་ཁུངས་ཡོད་མི་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་མི་ནང་ ཚད་འཛིན་དང་དབྱེ་དཔྱད་

ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16491 དོན་ཚན་༢.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་

ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101168 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་

སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༡༡༤༦ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། གནམ་གྲུ་ཐང་གོང་
འཕེལ་སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན།

མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908106 ཅན་མ།)

༥.༢. འཆར་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་དང་ཟད་འགྲོའི་ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.665
སྤ་རོ་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འཆར་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་དང་ སྔོན་མའི་རྩིས་ལོའི་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ནང་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༥ འཆར་དངུལ་གསོག་འཇོག་འབད་ནུག། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ཡང་ དབྱེ་སྡེ་ ༨(ང་) གཞན་དང་ ༨(ཅ་)
འཆར་དངུལ་མིན་པའི་དབྱེ་སྡེ་ དེ་ལས་ ༩(ཆ་) ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་གི་དབྱེ་སྡེ་ནང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16491 དོན་ཚན་༥.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཧ་རི་པི་སིན་ཅུ་རི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་༤ པ། མཁའ་
འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས། བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9709049 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཡོ་
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གིཤ་སཱན་ཡ་སི། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས། བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20170107794 ཅན་མ།)

༥.༣. བདག་སྲུང་འཐེབ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.512
སྤ་རོ་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དབྱེ་སྡེ་ ༨(ང་) ཅན་མའི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.512 འཐེབ་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་
ནུག། དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལས་སྟོན་ནི་མེདཔ་ལས་ འདི་བསྟུན་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ར་ཁུངས་གཟང་

མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16491 དོན་ཚན་༥.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཧ་རི་པི་སིན་ཅུ་རི། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་

༤ པ། མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས། བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9709049 ཅན་མ།
ལ་བཀོདཿ ཡོ་གིཤ་སཱན་ཡ་སི། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས། བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་
ལྷན་ཁག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20170107794 ཅན་མ།)

༥.༤. མི་དམངས་ལཱ་གཡོ ག ་གི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.500
སྤ་རོ་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ Voluntary Artists Studio (VAST, Bhutan), Thimphu ནང་ལས་ མི་
དམངས་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༠༠ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ སྔོན་བྱིན་ཡང་ གནམ་གྲུ་ཐང་མཛེས་
བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་བྱིན་ནུག། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དང་ལེན་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་དང་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་

གི་བྱ་རིམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16491 དོན་ཚན་༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་

དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ནམ་གྲུའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས། བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101168 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་ཕྱུག། མདོ་ཆེན། མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ཁུངས། བརྡ་དོན་
དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9004059 ཅན་མ།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༨༧
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༥༣ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༡/༢༠༢༡ གི་ནང་
འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་མ་ཚུད།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༤ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
5

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ།

0.634
བསོམས།

0.634
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་

0.634

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ

༥.༡. ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.634
ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ འཕྲུལ་རིག་སོང་བརྡར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གསར་སྤང་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་ འཇིག་མེད་དབང་ཕྱུག་ འཕྲུལ་རིག་སོང་
བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་ སོར་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚེ་དབང་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༤
དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16508 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ས་ཁོངས་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9001016 ཅན་མ། ཐའི་ཆོས་སྒྲོན་རྡོེ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་ 20150105009 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་དབང་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་1032 ཅན་མ། ལ་
བཀོདཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9109013 ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་ཚེ་རིང་།
སོར་བརྡར་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9011034 ཅན་མ།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༡ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༠༧.༩༩༨

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༢.༡༨༥

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

སྤྱི་ཚེས་

༣༡/༠༡/༢༠༢༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ནང་མ་ཚུད།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༥.༨༡༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
79.908
265.905

བསོམས།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་

མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་

345.813

82.453

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་

གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
4.1

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།
འཆར་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་མེད་པར་ཟད་སོང་གཏང་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
9.436
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4.2

གཏོང་དངུལ་གྱི་དོན་ལུ་ངོ་སོར་གྱི་འབྱོར་རྟགས་མ་སྟོན་པར་ཡོདཔ།

4.3

ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ཐོབ་ཐང་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

22.914

4.4

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།

44.700

2.858

བསོམས།

79.908

༤.༡ འཆར་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་མེད་པར་ཟད་སོ ང ་གཏང་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་9.436
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨེ་ཤིཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་
འགུལ་ཿ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་མངའ་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་འབྲེལ་ (ཨེས་ཨེ་སི་ཨི་སི་) སྐྱེལ་འདྲེན་བཅའ་སྒྲིག་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ལྷན་ཐབས་
ལས་འགུལ་ནང་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༣༦ བཏང་ནུག། དེའི་ཟད་སོང་ཚུ་ ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ བཏང་དགོ་
པའི་ཚབ་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ བཏང་ཡོདཔ་ད་ དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
ལས་འགུལ་དང་ འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་གཉིས་ཀྱི་ཟད་སོང་དང་འཆར་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་མི་

ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16978 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཏི་ལག་ཐཱ་ར། རྩིས་འཛིན་ལས་

རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201007232 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9807035 ཅན་མ།)

༤.༢ གཏོ ང་དངུལ་གྱི་དོ ན ་ལུ་ངོ་སོ ར ་གྱི་འབྱོ ར ་རྟགས་མ་སྟོ ན ་པར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.858
གསར་སྤང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་དང་ ཁང་གླ་ དེ་ལས་ ཚོང་སྒྱུར་
གྱི་ཁེ་འབབ་ཚུ་ནང་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ གི་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༥༨ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་དང་
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ བཏང་ནུག། ཨིན་རུང་ གཏོང་དངུལ་གྱི་ངོ་སོར་གྱི་འབྱོར་རྟགས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་
འབད་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ རྩིས་འཛིན་གྱིས་ ལ་རྟོག་དང་ལ་བཀོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ ལེགས་ཤོམ་

མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16864 དོན་ཚན་༥.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཱན་བྷ་དུར་རའི། རྩིས་

འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8712041 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཆེཌ་བྷ་དུར་མོང་གར། བཟོ་རོིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་
འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908094 ཅན་མ།)

༤.༣ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོ ད ་རུང་ཐོ བ་ཐང་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་22.914
ཀ) གླིང་མེད་ཐང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་ སྔ་ཚང་ལས་ཀོ་རི་ལ་ཚུན་
གྱི་ གཉིས་ལྡན་འཁོར་ལམ་བཟོ་ནིའི་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༠༨/༢༠༡༩ ལུ་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ བསམ་རྩེ་གི་གོང་
འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་
འབད་བས།

སྔོན་བྱིན་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༩༠༧

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་

བསྐྱར་རྙེད་མ་

སྔོན་བྱིན་ཚུ་བཏོག་ནི་ནང་

དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མེད་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16769 དོན་

ཚན་༢.༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ནག་རྡོ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9709042 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ གོང་
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འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2119 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་
འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908095 ཅན་མ།)

ཁ) ལོག་པའི་ས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ར་ཞུ་ལས་ནོརབུ་ལྡིང་ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་
ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༠༨/༢༠༡༩ ལུ་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ ཡུ་པི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ སྔོན་བྱིན་
དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༠༠༧ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་བཏོག་ནི་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་
ཤོམ་མེད་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16897 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བ་ལ་རམ་ཨར་ཅར་

ཡ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 908099 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཡུ་པི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་
འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 3329 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 9009057 ཅན་མ།)

༤.༤ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལཝ་/མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་44.700
ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུཿ
ཀ) ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་ (ལཱ་ཚན་༣ པ་) གཉིས་
ལྡན་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༩ མ་བཀལ་བར་འདུག། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༩༣༡ ཕོགཔ་ཨིན་རུང་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༦༣

ལས་བརྒལ་མ་བཀལ་བས། ཡུན་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༡༣༩ ལུས་ཡོད་རུང་ ཉིན་གྲངས་༥༢ རྐྱངམ་ཅིག་བཀལ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་

ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༨.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2107153 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 1965 ཅན་
མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)

ཁ) ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་ (ལཱ་ཚན་༤ པ་) གཉིས་
ལྡན་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ གོལ་ཀོན་རྟེན་གཞི་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༥༩ མ་བཀལ་བར་འདུག། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༤༢༠ ཕོགཔ་ཨིན་རུང་ ཉེས་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤.༢༦༡ ལས་བརྒལ་མ་བཀལ་བས། ཡུན་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༡༤༡ ལུས་ཡོད་རུང་ ཉིན་གྲངས་༥༤ རྐྱངམ་ཅིག་བཀལ་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༩.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་

རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2107153 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ གོལ་ཀོན་རྟེན་གཞི་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་
1653 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)
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ག) ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་ (ལཱ་ཚན་༩ པ་) གཉིས་
ལྡན་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཝེལ་ཕེའེར་བཟོ་
སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༥༢ མ་བཀལ་བར་འདུག། ལུང་ཕོགས་ཡིག་
ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ངེས་ཏིག་ ཉིན་གྲངས་༨༦ ཕོགཔ་ཡོད་རུང་ ཉིན་གྲངས་གཅིག་ཡང་
མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༡༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2107149 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཝེལ་ཕེའེར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་

ཨང་ 2294 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་
མ།)

ང་) ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་ (ལཱ་ཚན་༡༠ པ་) གཉིས་
ལྡན་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༢༩ མ་བཀལ་བར་འདུག། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༥༢༠ ཕོགཔ་ཨིན་རུང་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༨༩༡

ལས་བརྒལ་མ་བཀལ་བས། ཡུན་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༢༠༥ ལུས་ཡོད་རུང་ ཉིན་གྲངས་༡༡༣ རྐྱངམ་ཅིག་བཀལ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་

ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༡༤.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་ 2107149 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 1965 ཅན་མ། ལ་
བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)

ཅ) ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་ (ལཱ་ཚན་༡༡ པ་) གཉིས་
ལྡན་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ དུང་དཀར་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༣༨ མ་བཀལ་བར་འདུག། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༠༦ ཕོགཔ་ཨིན་རུང་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༦༨

ལས་བརྒལ་མ་བཀལ་བས། ཡུན་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༩༣ ལུས་ཡོད་རུང་ ཉིན་གྲངས་༣༩ རྐྱངམ་ཅིག་བཀལ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༡༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ 9307024 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དུང་དཀར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 3067 ཅན་མ།
ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)

ཆ) ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་ (ལཱ་ཚན་༡༢ པ་) གཉིས་
ལྡན་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ དུང་དཀར་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༢༦ མ་བཀལ་བར་འདུག། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༨༤ ཕོགཔ་ཨིན་རུང་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༥༨

ལས་བརྒལ་མ་བཀལ་བས། ཡུན་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༡༤༧ ལུས་ཡོད་རུང་ ཉིན་གྲངས་༦༢ རྐྱངམ་ཅིག་བཀལ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་

ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༡༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་
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གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9307024 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དུང་དཀར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 3067 ཅན་
མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)

ཇ) ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་ (ལཱ་ཚན་༡༣ པ་) གཉིས་
ལྡན་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༤༨༤ མ་བཀལ་བར་འདུག། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༨༡ ཕོགཔ་ཨིན་རུང་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༩༧

ལས་བརྒལ་མ་བཀལ་བས། ཡུན་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༡༤༧ ལུས་ཡོད་རུང་ ཉིན་གྲངས་༦༠ རྐྱངམ་ཅིག་བཀལ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་

ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༡༧ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9307024 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རིན་སོན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 1965 ཅན་
མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)

ཉ) གླིང་མེད་ཐང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨུ་ར་ལས་ གླིང་མེད་ཐང་ཚུན་གྱི་ ཤར་ནུབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་
གཙོ་བོ་འདི་ ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ སྤུ་ན་ཁ་གི་ དབུས་སུབ་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༧༠ མ་བཀལ་བར་འདུག། ཁག་འབགཔ་ལུ་ འོས་
འབབ་མེད་པའི་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱང་ཉིན་གྲངས་༢༢༥ བྱིན་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16769 དོན་ཚན་༥.༡ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200507201 ཅན་མ།
ཨེམ་ཨེས་ ཨི་སྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 4698 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ དབང་འདུས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907161 ཅན་མ།)

ཏ) བཀྲིས་སྒང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ དོག་གསུམ་ལས་བུ་གཡང་ཚུན་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་
གཞུང་ལམ་གཙོ་བོ་ (ལཱ་ཚན་༡ པ་) རྒྱ་སོམ་བཟོ་ནིའི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༡༡/༢༠༡༩ ལུ་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་
རུང་ མོང་སྒར་གྱི་ སོམ་སོན་ཚོང་འབྲེལ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ སྔོན་བྱིན་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣.༠༧༣ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ སྔོན་
བྱིན་ཚུ་བཏོག་ནི་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མེད་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་ 16649 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཅོ་ལྔ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས་ ༤ པ་། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་ 201101247 ཅན་མ། ལས་འཕྲོ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཨེམ་ཨེས་ སོམ་སོན་ཚོང་འབྲེལ་

སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 7827 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ འཇམ་དཔལ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ 200401012 ཅན་མ།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་265.905
རིམ་ཨང་།

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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5.1

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

28.933

5.2

འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་དངུལ་གྱི་ལྷག་ལུས་འཐེབ།

50.593

5.3

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ལེ་ཤ་ལུས་ཡོདཔ།

5.4

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་མེད་པར་ ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ།

7.900

5.5

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

3.548

5.6

གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.821

5.7

ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་གཞུང་བཞེས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

5.480

5.8

ཉེན་བཅོལ་འཐུས་དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

0.249

5.9

བསྐྱར་རྙེད་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

3.178

5.10

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

0.242

5.11

གྱང་རྟེན་བརྒྱལ་འགྱོ་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.539

5.12

ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལས་དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

3.300

161.123

བསོམས།

265.905

༥.༡ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་28.933
ཀྲོང་གསར་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་འདི་ནང་
དངུལ་ལྷག་ལུས་དང་ ཟད་སོང་ཡོངས་བསོམས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་28.933 མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་སྦེ་ཁྱད་
པར་བྱུང་མི་འདི་ “འོང་འབབ་མིན་པའི་འཛིན་གྲོལ་དང་དངུལ་སོད་” དང་ “ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་” དེ་ལས་ “སྣ་ཚོགས་
རྩིས་ལེན་དང་དངུལ་སོད་ (༨ ང་ གཞན་)” དང་ “མཛོད་ཆས་ཁྱད་པར་” དེ་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གྱི་དོན་ལུ་ ལེན་ཡོད་མི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་པའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༨༢༧ དེ་ཅིག་གི་
ཉུང་སུ་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ད་

དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་

དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག།

དེ་མ་ཚད་

བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༤༢

འཛིན་གྲོལ་ཐོབ་ཡོད་རུང་

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་
དེ་ཅིག་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༣༩

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༢

དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་

དེ་ཅིག་གི་ཉུང་སུ་

འཛིན་གྲོལ་མ་ལེན་པར་

དངུལ་སོད་འབད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ མཛོད་ཐོ་ནང་འོང་རྩིས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༧.༦༢༡ དེ་ཅིག་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༧༧.༩༥༡ ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་བརྟན་དབང་

ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9404034 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)

༥.༢. འོ ང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་དངུལ་ལྷག་འཐེབ་ལུས་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་50.593
ཀྲོང་གསར་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གི་ འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༥༩༣
ལྷག་ལུས་སྦེ་འདུག། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་
བར་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་བརྟན་
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དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9404034 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)

༥.༣ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་161.123
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ལར་ཨིན་ཿ
ཀ) ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་ཚུན་གྱི་ (ལཱ་ཚན་༥ པ་) གཉིས་ལྡན་
འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ཚར་ཡོད་རུང་ འབྲུག་ལྷ་ཡུལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱི་སྔོན་
བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༣༤ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་འདི་
ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལས་ཟླ་ངོ་༤ གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༢/༢༠༡༩ ལུ་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ དགོས་མཁོའི་

རྩིས་སྙོམས་ཚུ་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༡༠ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2107149 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་ལྷ་ཡུལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་

འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 1664 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9107094 ཅན་མ།)

ཁ) ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་ཚུན་གྱི་ (ལཱ་ཚན་༦ པ་) གཉིས་ལྡན་
འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣/༦/༢༠༡༩ ལུ་ ཆ་མེད་བཏང་ཚར་ཡོད་རུང་ རེ་ཝཱན་བུལ་དྲརསི་དང་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༦༤༦ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། ལུང་ཕོགས་ཡིག་
ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་འདི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་ཀྱི་དུས་ཡུན་བརྒལ་ཏེ་ ཟླ་ངོ་༤ གི་ཤུལ་ལས་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་
དགོས་མཁོའི་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༡༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ

བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2107149 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ རེ་ཝཱན་བུལ་དྲརསི་

དང་ སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2556 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)

ག) ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྣབ་སྦྱིས་སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་གི་ འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་བཏང་ནི་
དང་ ཨེལ་དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ཚར་ཡོད་རུང་ འབྲུག་ལྷ་ཡུལ་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་15.558 རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། ལུང་ཕོགས་ཡིག་
ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༢/༢༠༡༩ ལུ་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༡༩.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2007045 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་ལྷ་ཡུལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 1664
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)

ང་) གླིང་མེད་ཐང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་མང་རབས་ཅིག་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་
པའི་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་64.799 རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཚུ་
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གི་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་ དགོས་མཁོའི་རྩིས་སྙོམས་/བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ལུ་ ལ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16769 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ནག་མདོག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9709042 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908095

ཅན་མ།)

ཅ) ཏིང་ཏི་སྦིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ཁག་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་ སྔོན་བྱིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥.༡༦༣ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༣ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་
ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་ རྩི་ནག་མཁོ་སོད་འབད་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ལུས་ཏེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ རྩིས་ལྷག་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་

འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16873 དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་

དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9404031 ཅན་མ། འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་ 9604090 ཅན་མ།
9107122 ཅན་མ།)

ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཆ) གསར་སྤང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨུམ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཏག་ལའི་ཆུ་གི་ཐོག་
ལུ་ ཟམ་གྱི་གཞི་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་མི་ནང་ ཀརྨ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༢༣
རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འདི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཅ་ཆས་བོ་ཐུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༧༥ དངུལ་སོད་འབད་མི་
འདི་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་
རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་སྐབས་

རྩིས་ལྷག་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 16864 དོན་ཚན་༨ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་འདས་ ཀི་ཤོར་ཆེ་ཏིརི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་ 9001126 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8907168 ཅན་མ།)

༥.༤ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་མེད་པར་ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་7.900
ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་ཚུན་གྱི་ གཉིས་ལྡན་འཁོར་ལམ་ (ལཱ་ཚན་༦
པ་) བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཁག་འབག་ལཱ་ནང་ རེ་ཝཱན་བུལ་དྲརསི་དང་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ ལོག་ཐོབ་ཀྱི་དངུལ་ཚུ་
ལས་

ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་7.900 བཏོག་ཡོདཔ་/རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་སྟོན་ཏེ་འདུག། བཏོག་

ཆ་འདི་ཡང་ དངུལ་འབོར་ཐོབ་མི་དང་ རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ རྩིས་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་མེད་པར་བཏོག་ནུག། གནད་དོན་འདི་

འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ཐུག་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༡༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་བརྟན་དབང་

ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9404034 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)

༥.༥ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.548
དངུལ་འཐེབ་སོད་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ལར་ཨིན་ཿ
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ཀ) ཀྲོང་གསར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཀྲོང་གསར་དང་དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ གཞུང་ལམ་གཙོ་བོ་ (ལཱ་
ཚན་༢ པ་) ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཁག་འབགཔ་ལཱ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ དྲའི་ན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༠ འཐེབ་
སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གི་རྒྱུན་རིམ་གྱི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ནང་ལས་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་

བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16832 དོན་ཚན་༢༠.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2107149 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དྲའི་ན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་
7876 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107094 ཅན་མ།)

ཁ) ཏིང་ཏི་སྦིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཐེ་རང་ལས་ཤིང་མཁར་ཚུན་གྱི་ རྒེད་འོག་འཁོར་ལམ་ཁར་ གཡོ་
རྒྱུ་སྒང་ལུ་ ལྕགས་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ས་རྐོ་རྡོ་སློག་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ སྡེ་འཁོར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༣
དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ལཱ་ཚུ་ བཀོད་རིས་དང་བཟོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལས་

བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16873 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མངའ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140704538 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་གྲུ་བ། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20150105089 ཅན་མ།)

ག) ཏིང་ཏི་སྦིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དག་པའི-བུ་ལི་-ཉིམ་ཤོང་ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་བཏང་ནིའི་
ལཱ་ནང་ སེང་གེ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༢ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ལཱ་བསྟར་
སོད་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་ཀྱི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16873

དོན་ཚན་༣.༢

རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ

ན་ར་ཡཱན་ཏིམ་སི་ན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

2011011243 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་གྲུ་བ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20150105089 ཅན་མ།

ཨེམ་ཨེས་ སེང་གེ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2148 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་གྲུ་བ། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20150105089 ཅན་མ། གུ་མཱན་སིང་ཆེ་ཏིརི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9207085
ཅན་མ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107122 ཅན་མ། )

ང་) གསར་སྤང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ནེ་ཅུ་ལ་རྒེད་འོག་འཁོར་ལམ་ཁར་ བ་ར་རེ་ལུ་ ཨེས་དྲི་ཨར་གྱི་
ལྕག་ཟམ་གྱི་གཞི་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཡུ་ཨེན་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༢ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་
འཐེབ་འདི་ཡང་ ཟམ་པའི་ལྕགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ལུ་ སྔ་གོང་དང་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་བཀོད་རིས་ གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་
དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16864 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ལས་སྐྱིད།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2007046 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཐིམ་ཕུག་ ཡུ་ཨེན་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་

སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 3392 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཆེད་བྷ་དུར་མོང་གར། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908094 ཅན་མ།)

ཅ) གསར་སྤང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བཱ་ཏ་སེ་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྡེ་འོག་ལུ་ ཨོ་སེ་ཟུར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་
ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ལམ་གཙོ་བོ་གི་དོན་ལུ་ ཐོག་མའི་ས་རྐོ་ནིའི་ལཱ་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་གླ་ཁར་ལེན་པའི་སྐབས་ སྡེ་ཚན་ཁག་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༨༦ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁག་འབག་གི་གན་ཡིག་ལས་འགལ་ཏེ་ གཞུང་གི་ངལ་གསོ་
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དང་ བདུན་ཕྲག་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་གླ་ཁར་ལེན་པའི་འཐུས་ཚུ་ སོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 16864 དོན་ཚན་༩.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་བཀྲིས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20130101898 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱས་དབང་འདུས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 8907168 ཅན་མ།)

ཆ) ལོག་པའི་ས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དབང་འདུས་ལས་ ཝག་ལེ་ཊར་ཚུན་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་
ལམ་བདའ་སྟེ་

རྩི་འདམ་སླ་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་

དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་
16552

ཁག་འབགཔ་ཁག་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༥

གྱང་ཀྱི་འཇལ་ཚད་འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

འཐེབ་སོད་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མོ་ནི་ཏ་ཏ་མང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

201101246 ཅན་མ། ཆོས་བསྟན་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 880035 ཅན་

མ། ཨེམ་ཨེས་ དྲའི་ན་་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 7876 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཤ་བསམ་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་
ཨང་ 1402 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་ཀུན་ཕན་བུལ་དྲརསི། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2875 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་འཛམ་
གླིང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 5021 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ སུ་ཇཱན་རའི་ལས་མི་ཁག་འབགཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
21812000053 ཅན་མ།
9009057 ཅན་མ།)

ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་བསྟར་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༥.༦ གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་ཐོ ག ་ལུ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.821
གླིང་མེད་ཐང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ གླིང་མེད་ཐང་ལས་ ཨུ་ར་ཚུན་གྱི་ འཁོར་ལམ་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་
ལཱ་ནང་ སྤུ་ན་ཁ་གི་དབུས་སུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.821 གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཆོག་མིན་
དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༨༢༡ ལུས་ཏེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འོས་འབབ་མེད་པའི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱང་ བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་
པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16769 དོན་ཚན་༥.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་

རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200507201 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨི་སྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 4698
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ དབང་འདུས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907161 ཅན་མ།)
༥.༧ ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་གཞུང་བཞེས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5.480
གླིང་མེད་ཐང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཤར་ནུབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ སྔ་ཚང་ལས་ཀོ་རི་ལ་ཚུན་གྱི་
འཁོར་ལམ་གཉིས་ལྡན་བཟོ་ནིའི་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ནང་ ཐིམ་ཕུག་གི་གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ ལས་འབྲེལ་ཉེན་
སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གུ་བརྩི་ཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5.480 གཞུང་བཞེས་མ་འབད་བས། ས་ཁོངས་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་ལས་བྱེདཔ་དང་
འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལཱ་གི་མགྱོགས་ཚད་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༦/༠༨/༢༠༡༩ ལུ་
ཆ་མེད་བཏང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16769 དོན་ཚན་༢.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་
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འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200307010 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་
2119 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908095 ཅན་མ།)
༥.༨ ཉེན་བཅོལ་གྱི་འཐུས་དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.249
གླིང་མེད་ཐང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བྱང་ཕོགས་ཤར་ནུབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ སྔ་ཚང་ལས་ཀོ་རི་ལ་ཚུན་གྱི་
འཁོར་ལམ་གཉིས་ལྡན་བཟོ་ནིའི་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ནང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱི་ཧོངས་ལས་ ཉེན་
བཅོལ་འཐུས་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ ཉེན་བཅོལ་འཐུས་དངུལ་གྱི་ དངུལ་

འབོར་འདི་ ཁག་འབགཔ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16769 དོན་ཚན་༢.༣ རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200307010 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ གོང་
འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2119 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་རིན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908095 ཅན་མ།)

༥.༩ བསྐྱར་རྙེད་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.178
ཀ) ཏིང་ཏི་སྦིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབག་མང་རབས་ཅིག་ལས་ རྩི་ནག་གི་རིན་གོང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༥༩ ཚང་འགྲིག་སྦེ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་རྩིས་
འགྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཚད་འཛིན་ དེ་ལས་ བདེན་དཔྱད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16873 དོན་ཚན་༢.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དཔལ་འབྱོར། མཛོད་གཉེར་ལས་རོགས། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9011074 ཅན་མ། དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8908092 ཅན་མ། ཆོས་ཉིད་རྒྱ་

མཚོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9071222 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

8907168 ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9404031 ཅན་མ། ཀརྨ་དཔལ་

འབྱོར། མཛོད་གཉེར་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9011074 ཅན་མ། འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 9604090 ཅན་མ།)

ཁ) ཏིང་ཏི་སྦིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དག་པའི་-སྦུ་ལི་-ཉིམ་ཤོང་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ རྩི་ནག་བཏང་
ནིའི་ལཱ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་གི་སེང་གེ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡ ཚང་འགྲིག་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས།
འདི་ཡང་ ས་ཚུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་སྐབས་ འཐོན་ཏེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ སའི་བར་ནའི་བར་སྟོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བཏོག་
དགོ་པའི་ཚབ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༥ ལས་བརྒལ་མ་བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16873 དོན་ཚན་༣.༣

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ན་ར་ཡཱན་ཏིམ་སི་ན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2011011243 ཅན་མ། སངས་རྒྱས་གྲུབ་པ། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20150105089 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ སེང་གེ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2148
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་གྲུབ་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20150105089 ཅན་མ། གུ་
མཱན་སིང་ཆེ་ཏིརི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9207085 ཅན་མ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107122 ཅན་མ།)
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ག) ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ མེ་རི་རྩེ་མོ་ལས་ བྱུང་ལས་ཚུན་གྱི་ རྒེད་འོག་འཁོར་ལམ་
རྩི་ནག་བཏང་ནིའི་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༡༦/༠༨/༢༠༡༩ ལུ་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་རུང་ སྔོན་བྱིན་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་ཚུ་
བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༨ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་ལུ་
དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ ཚད་འཛིན་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་

ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16453 དོན་ཚན་༡.༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཡམ་ཀུ་མར། བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201420720527 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དྲའི་ན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་
ཨང་

7876

ཅན་མ།

ལ་བཀོདཿ

གནས་རྟེན་ཚེ་རིང་།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

9907117 ཅན་མ། རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8601100 ཅན་མ།)
༥.༡༠. སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.242
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ གངས་ལ་ཁ་ལས་ དུང་ན་ཚུན་གྱི་ རྒེད་འོག་འཁོར་ལམ་ རྩི་
ནག་བཏང་ནིའི་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༢ གནས་པའི་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་ ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྒྲོལ་
དཀར་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་མ་བཅུག་པར་ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་

འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ཚད་འཛིན་དང་དབྱེ་དཔྱད་ དེ་ལས་ ལ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་ ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་

མཇུག་བསྡུ་མི་ཚུ་ རྩིས་སོད་ལེན་གྱི་ བྱ་རིམ་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16453 དོན་ཚན་

༡.༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཡམ་ཀུ་མར། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201420720527 ཅན་མ།
ཨེམ་ཨེས་ ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྒྲོན་དཀར། སི་དྲི་བི་ཨང་ 4266 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ གནས་རྟེན་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907117 ཅན་མ། རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
8601100 ཅན་མ།)

༥.༡༡. གྱང་རྟེན་བརྒྱལ་འགྱོ་མི་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.539
ལོག་པའི་ས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དབང་འདུས་ལས་ ཝག་ལེ་ཊར་ཚུན་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ལམ་
བདའ་སྟེ་ རྩི་འདམ་སླ་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་ (ལེབ་ཨང་༢༦ པ་) བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ འབྲུག་ཀུན་ཕན་བུལ་དྲརསི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༥༣༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ རྒྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ས་རུད་ཀྱིས་འཕག་འབག་སྟེ་འདུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16552 དོན་ཚན་ ༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མོ་ནི་ཏ་ཏ་མང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101246 ཅན་མ། མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 880035

ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་ཀུན་ཕན་བུལ་དྲརསི། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2875 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ གནས་རྟེན་ཚེ་རིང་། བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907117 ཅན་མ། ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9009057 ཅན་མ།)

༥.༡༢. ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལས་དངུལ་འབོ ར ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.300
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ལོག་པའི་ས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁག་འབགཔ་མང་རབས་ཅིག་ལས་ དངུལ་འབོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་3.300 བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག། བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ཡང་ རྩི་ནག་དང་ ཨི་མུལ་ཤཱན་གྱི་རྒྱ་རྫི་
སྟོངམ་ཚུ་གི་ རིན་གོང་མ་ལེན་མི་ཚུ་ཨིནམ་ད་

རྒྱ་རྫི་སྟོངམ་རེ་རེ་ལུ་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠ རེ་སྦེ་བཙོང་སྟེ་འདུག། ཨིན་རུང་

ཁག་འབགཔ་གིས་ རྒྱ་རྫི་སྟོངམ་ཚུ་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ རྒྱ་རྫི་གི་ རིན་གོང་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་

འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16552 དོན་ཚན་ ༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་དགའ་བཟང་པོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20180111247 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དྲི་ཀེནསི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 3226 ཅན་མ། བསོད་ནམས་
དབྱངས་སྐྱིད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140704528 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨར་ཇུན་བཟོ་སྐྲུན།

སི་དྲི་བི་ཨང་ 2377 ཅན་མ། ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140704534 ཅན་
མ། ཨེམ་ཨེས་ ཕག་རྡོར་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 7399 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་

1146 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དབངསི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 7646 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཨར་དྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་
2160 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་དཀར་རས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 6972 ཅན་མ། མོ་ནི་ཏ་ཏ་མང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101246 ཅན་མ་དང་ སུ་བཱསི་རའི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20130101905

ཅན་མ།

ལ་བཀོདཿ

ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

9009057 ཅན་མ། མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 880035 ཅན་མ། དཀར་

ཅུང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907116 ཅན་མ་དང་ ཨོན་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9207049 ཅན་མ།)
༣.༢.

རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་༡༦ གི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥.༩༥༣ ཐོན་ཡོད་
མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༡༥ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
༥

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
2.71༥

བསོམས།

2.71༥
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.716 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

བར་སྟོང་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ།

0.250

5.2

གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འཛོལ་ཏེ་བཏོན་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།

0.520

5.3

དངུལ་སོད་འཐེབ།

1.868

5.4

འཕར་འཕྲུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

0.077

བསོམས།

2.715

༥.༡ བར་སྟོ ང ་ལུས་ཡོ ད ་མི་ཚུ་མ་བཏོ ག ་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.250
བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ གཞལམ་སྒང་གི་ ཡར་
འཕེལ་བུལ་དྲརསི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ གནས་པའི་ བར་སྟོང་ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་༡༦༦.༨༨ མ་བཏོག་པས། ས་བརྐོ་མི་ཚུ་ སྐྱེལ་
འདྲེན་འབད་མི་ནང་ལུ་ བར་སྟོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བཏོག་དགོཔ་འདི་ མ་བཏོག་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16907 དོན་ཚན་

༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕྲོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20150105051 ཅན་མ། ཨེམ་
ཨེས་ གཞལམ་སྒང་ ཡར་འཕེལ་བུལ་དྲརསི། སི་དྲི་བི་ཨང་ 7963 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9307017 ཅན་མ།)

༥.༢ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འཛོ ལ ་ཏེ་བཏོ ན ་ཡོ ད པ་ལས་ དངུལ་སོ ད ་འཐེབ་སོ ང ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.520
བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ གཞལམ་སྒང་གི་ ཡར་འཕེལ་བུལ་
དྲརསི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་
ཁག་འབགཔ་གིས་ རིན་བཀོད་འབད་མི་གོང་ཚད་འདི་ནང་ མང་ཉུང་གི་བརྒྱ་ཆ་དཔྱ་སྙོམས་ འབྲུག་གི་ལས་འཆར་གོང་ཚད་དང་འཁྲིལ་
ཨིནམ་མེནམ་གི་ བརྩི་འཇོག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་

གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་འཛོལ་ཏེ་ བཏོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 16907 དོན་ཚན་༡.༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕྲོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20150105051 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ གཞལམ་སྒང་ ཡར་འཕེལ་བུལ་དྲརསི། སི་དྲི་བི་ཨང་ 7963 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཡེ་

ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9307017 ཅན་མ།)
༥.༣ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.869

ཀ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ གཞལམ་སྒང་གི་ཡར་འཕེལ་བུལ་
དྲརསི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༡ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ རྩིག་རྨང་ཡར་གཅད་ཀྱི་ ས་
རུག་དང་རྡོ་རུག་གི་རྩིས་རིམ་བཟོ་སྒྲིག་དང་ རྩི་འདམ་སླ་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་གི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་
ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་
མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། དངུལ་སོད་འཐེབ་ཡང་ ས་རུག་དང་རྡོ་རུག་གི་རྩིས་རིམ་བཟོ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡

དང་ རྩི་འདམ་སླ་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16907

59

དོན་ཚན་༡.༤,

༡.༥

རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ

པདྨ་ལས་འཕྲོ།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20150105051 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ གཞལམ་སྒང་ ཡར་འཕེལ་བུལ་དྲརསི། སི་དྲི་བི་ཨང་ 7963 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9307017 ཅན་མ།)

ཁ) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་སྨན་ཁང་གི་ལམ་རྒྱ་གྲམ་ལས་ སྐུ་རྗེ་ལྕགས་མཁར་ཚུན་གྱི་ ཧེ་མ་ལས་
ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཁོར་ལམ་ ཉམས་གསོ་དང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༧༤༨ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་འདི་ཡང་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་

འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16907 དོན་ཚན་༢ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕྲོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20150105051 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་
ཨེམ་ཨེས་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 5367 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ མཐར་ཕྱིན། རོང་ཁག་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9707053 ཅན་མ།)

ག) བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་ཇོ་བདག་ཚུ་
ལུ་ རྒུད་འཐུས་སོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༠ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། མའོན་ཀྲེན་ལོཇ་གྱི་ ངོམ་དབང་མོ་ལུ་
དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༢ དང་ ངོམ་ཚེ་རིང་དབང་མོ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༦ དངུལ་སོད་འབད་
ནུག།

དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་འདི་ཡང་

བཟོ་བཀོད་ཀྱི་འབོར་ཚད་དང་

དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16907 དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པདྨ་ལས་འཕྲོ།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20150105051 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོར། ཁྲོམ་སྡེའི་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 2108076 ཅན་མ།)

༥.༤ འཕར་འཕྲུལ་གྱི་ཆ་ཤས་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.077
བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ འཕར་འཕྲུལ་གྱི་ཆ་ཤས་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ འཕར་

འཕྲུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་དེ་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16907 དོན་ཚན་༡.༨ རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ རིན་འཛིན་དབང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9607049 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཡར་འཕེལ་བུལ་
དྲརསི། སི་དྲི་བི་ཨང་ 7963 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9307013 ཅན་མ།)

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.954

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

60

རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.250

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

2.704
བསོམས།

2.954

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.250 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོདཿ
༤.༡ སྨོ ན ་ལམ་ཆེན་མོ འི ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.250
ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྨད་བཏབ་ཁ་རྒེད་འོག་གི་ རྒཔོ་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལུ་ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ སོད་དེ་འདུག། བསྐྱི་མི་མི་ངོམ་འདི་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཚེ་གྲངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཞག་དུས་ཟླ་ངོ་དྲུག་
ལང་སོང་རུང་ མ་རྩ་འདི་དངུལ་སྐྱེད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ མ་བཏབ་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16712 དོན་ཚན་༡༠.༢ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ པ་སངས་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 20210000462 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་

དངོས་གྲུབ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10203002306 ཅན་མ། ཨོན་ཆོས་གྲགས། སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200905024 ཅན་མ།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.704 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

5.1

ཁག་འབགཔ་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་

5.2

ཤུགས་སྣོན་ཐོག་ལས་བཟོ་བའི་ཐོག་ལེབ་ནང་དངུལ་གཉིས་ལབ་སོད་ཡོདཔ།

0.171

5.3

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.891

བར་ཡོདཔ།

བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
1.642

2.704

༥.༡ ཁག་འབགཔ་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
1.642
ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ པག་ཤི་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ཤོང་ཚད་ ༡༢༠ ཅན་མ་སྦེ་མི་ཉལ་ཁྱིམ་དང་ ཁང་སྡེ་༡༢ འབད་
མི་སློབ་ཁང་ དེ་ལས་ ཁང་སྡེ་༤ འབད་མི་ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ རྐང་རྩེད་དང་ དྲྲྭ་རིལ་རྩེདམོ་གྱི་ཐང་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མཐུན་
རྐྱེན་ཁ་སྐོང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་གྱི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་བཟོ་རིག་གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལས་ སྔོན་
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བྱིན་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.642 བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། ཤུལ་ལས་ རོང་ཁག་གིས་ ཁག་འབག་གི་ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་
དང་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་དགོ་མི་རིགས་ཚུ་ རྩིས་ཐོ་མཐའ་མམ་ནང་ལས་ བཏོག་བཞག་ཡོད་རུང་

སྔོན་བྱིན་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་མ་དངུལ་མ་ལང་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16712 དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དེ་

ཝས་བིསི་ཝ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140103469 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བཟོ་རིག་

གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༨༣༡ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 8808013 ཅན་མ།)

༥.༢ ཤུགས་སྣོ ན ་ཐོ ག ་ལས་བཟོ ་ བའི་ཐོ ག ་ལེབ་ནང་ དངུལ་གཉིས་ལབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.171
ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ པག་ཤི་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ཤོང་ཚད་ ༡༢༠ ཅན་མ་འབད་མི་ཉལ་ཁྱིམ་དང་ ཁང་སྡེ་༡༢
འབད་མི་སློབ་ཁང་ དེ་ལས་ ཁང་སྡེ་༤ འབད་མི་ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ རྐང་རྩེད་དང་ དྲྲྭ་རིལ་རྩེདམོ་གྱི་ཐང་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་
མཐུན་རྐྱེན་ཁ་སྐོང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ འབྲུག་བཟོ་རིག་གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.171 གཉིས་ལབ་སོད་ནུག།
ཐོག་ཚད་༢ པམ་གི་ ཐོག་ལེབ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ གཤམ་གྱི་ལྕགས་བཙུགས་མི་ནང་ ཚར་གཉིས་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་

ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལཱ་འགན་ལེགས་ཤོམ་མ་འབག་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 16712 དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དེ་ཝས་བིསི་ཝ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་ 20140103469 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བཟོ་རིག་གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༨༣༡ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་

རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8808013 ཅན་མ།)
༥.༣ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.891
ཀ)

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ པག་ཤིང་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ཤོང་ཚད་ ༡༢༠ ཅན་མ་འབད་མི་ཉལ་ཁྱིམ་དང་ རྐང་
རྩེད་ཀྱི་ཐང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ཨེམ་ཨེམ་༢༥༠ འབད་མི་ རྩི་འདམ་པག་ཅུའི་ལཱ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ འབྲུག་གང་བྱུང་
བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༩ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་འབོར་
ཚད་དང་

དངུལ་སོད་ཀྱི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16712 དོན་ཚན་༢.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དེ་ཝས་བིསི་ཝ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20140103469 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་གང་བྱུང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 4293 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་

ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8808013 ཅན་མ།)
ཁ)

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ པག་ཤིང་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་ཤོང་ཚད་ ༡༢༠ ཅན་མ་འབད་མི་ཉལ་ཁྱིམ་དང་ རྐང་
རྩེད་ཀྱི་ཐང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ འབྲུག་གང་བྱུང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་
སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་འདི་ སྟེང་ཐོག་ལུ་ ཐོག་ལེབ་ཀྱི་ལྕགས་བཙུགས་པའི་སྐབས་ དངུལ་གཉིས་ལབ་སོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16712 དོན་ཚན་༢.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དེ་ཝས་བིསི་ཝ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་

རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140103469 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་གང་བྱུང་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 4293
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8808013 ཅན་མ།)
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ག)

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ པག་ཤིང་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་སྡེ་༡༢ འབད་མི་སློབ་ཁང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་
གསར་སྤང་གི་ཁུ་བྱུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༣ འཐེབ་སོད་ནུག། ཐིམ་ཕུག་གི་ འབྲུག་བཟོ་རིག་གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་
གྱི་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་ ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་ལྷག་ལུས་ཚུ་ སར་སྤང་གི་ཁུ་བྱུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་ དངུལ་སོད་
འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ཧེ་མའི་ཁག་འབགཔ་གིས་ བསྟར་སོད་འབད་མི་ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་ཚུ་ ལོག་སྟེ་རང་དངུལ་སོད་འབད་མི་

ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16712 དོན་ཚན་༣.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དེ་ཝས་བིསི་ཝ། བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140103469 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཁུ་བྱུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་
4193 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་་ཨང་ 8808013 ཅན་མ།)
ང་)

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ པག་ཤིང་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་སྡེ་༡༢ འབད་མི་སློབ་ཁང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་
ཨེམ་ཨེམ་༢༥༠ འབད་མི་ རྩི་འདམ་པག་ཅུའི་ལཱ་ནང་ གསར་སྤང་གི་ ཁུ་བྱུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡ འཐེབ་སོད་
ནུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་ཀྱི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་
ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16712 དོན་ཚན་༣.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དེ་

ཝས་བིསི་ཝ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140103469 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཁུ་བྱུ་

བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 4193 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 8808013 ཅན་མ།)

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་8.204 ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

3.430

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

4.774
བསོམས།

8.204

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.430 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ལོག་སྟེ་མ་སོད་པར་ཡོདཔ།

0.722

4.2

འདྲ་བཤུས་དངུལ་ཤོག་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

2.117
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4.3

འོས་འབབ་མེད་པའི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ཡོདཔ།
བསོམས།

0.591
3.430

༤.༡ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ལོ ག ་སྟེ་མ་སོ ད ་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.722
ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་
ཆ་༡༠ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༢༢ ཁག་འབགཔ་ཁག་ལུ་ ལོག་སྟེ་དངུལ་སོད་མ་འབད་བས། ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐྱོན་ཆ་

འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ཚང་སོང་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་མ་བཀོད་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16997 དོན་ཚན་

༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201007207 ཅན་མ། ལུང་

རྟེན་དཔལ་སྒྲོན། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201007205 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཇ་གཱད་བྷ་དུར་ག་ལེ། རྒཔོ། མི་
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11215001303 ཅན་མ།)

༤.༢ འདྲ་བཤུས་དངུལ་ཤོ ག ་ཐོ ག ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.117
ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཧ་རིས་བརདྲ་ནང་ལས་ ཀོ་རི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཨེལ་ཨི་
དྲི་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ འཛིན་ཤོག་འདྲ་གཉིསམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༡༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། མཁོ་སོད་པ་གིས་
འཛིན་ཤོག་ངོ་མ་མ་བཙུགས་པར་ཡོད་རུང་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16997 དོན་ཚན་

༤.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་དོན་གྲུབ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20160106508
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9808131 ཅན་མ།)
༤.༣ འོ ས ་འབབ་མེད་པའི་དུས་ཚོ ད ་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.591
ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཁོ་མ་རྒེད་འོག་ མཁོ་མ་ལས་ མཁོ་མ་དུང་ཚུན་གྱི་བར་ན་ གཏན་འཇགས་སྒྲིག་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་
ནང་ ལྷུན་རྩེ་གི་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་བོརསི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ ཉིན་གྲངས་༩༤ གི་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་བྱིན་
ཏེ་འདུག། གནམ་བྱཱར་གྱི་ཆརཔ་དང་ ས་གོའི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ དེ་ལས་ རླུང༌འཆར༌ཚུ༌ལུ་བརྟེན་ཏེ་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ བར་
ཆད་ཡོད་མི་འདི་གུ་ དུས་ཚད་འཕར་འགྱངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་གི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ཚུད་དེ་མེདཔ་ལས་

དེ་གིས་འབད་

ཉིན་གྲངས་༤༣ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོད་པའི་ཉེས་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༡ འཁྲི་དགོཔ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
16997 དོན་ཚན་༡༠.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇམ་བོད་དབང་ཕྱུག རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9101142 ཅན་

མ། སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9707074 ཅན་མ། སྲིད་མཐར་ཚེ་རིང་། རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10603002043 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ 9707074 ཅན་མ། ཉི་མ་རྡོེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20141104864 ཅན་མ།

ཆེནམ་པོ། ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འགོ་འདྲེན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10603002043 ཅན་མ། བསོད་
ནམས་དར་རྒྱས། མཁོ་མ་ཚོགས་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10603001508 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ལྷུན་རྩེ་ བསོད་

ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་བོརསི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 3248 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ འཇམ་བོད་དབང་ཕྱུག རོང་བདག

64

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9101142 ཅན་མ། སྲིད་མཐར་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10603002043
ཅན་མ།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.774 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༥.༡ མཛོ ད ་ཆས་ཚུ་རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.774
ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཐིམ་ཕུག་གི་

རྒྱལ་འཛིན་ཐགས་རིགས་ཤེས་ཡོན་སློབ་ཁང་ནང་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༧༤

གནས་པའི་ རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཚུ་ དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བས། དེ་མ་ཚད་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ འགྲེམས་
སྟོན་ཁང་གི་གཉེར་པ་ལུ་ རྩིས་མ་སོད་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16997 དོན་ཚན་༤.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་

དོན་གྲུབ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20160106508 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ།
རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9808131 ཅན་མ།)

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
5

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.230
བསོམས།

0.230

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.230 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.137

5.2

ལོ་ཕོགས་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.093
བསོམས།

0.230

༥.༡ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.༡༣༧
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མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༧ འཐེབ་
སོད་ནུག། འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ བཙག་འཐུའི་སྒྲིག་གཡོག་གི་ ཐག་རིང་ཐུང་ ཉིན་རེ་ལུ་ ཧ་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༠༠ དེ་ཅིག་གི་ནང་
འཁོད་ འགྲོ་འགྲུལ་ཉིན་གྲངས་༦༥ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་གིས་ འོས་འབབ་དང་བག་ཡོད་ཀྱི་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ལས་རིམ་དང་ མ་
འཁྲིལ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ འགྲོ་འགྲུལ་སྐབས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ སྤྱི་བསོམས་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་

པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16955 དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༣ པ་གཟིགས་

གནང་། ལ་བཀོདཿ ཀུན་དགའ། བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201008001 ཅན་མ།)
༥.༢ ལོ ་ ཕོ ག ས་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.093

མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགྲ་མེད་རྩེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༣ གནས་པའི་ ལོ་ཕོགས་འཐེབ་སོད་ནུག།
འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་ ལོ་ཕོགས་ཨིན་པས། ལོ་ཕོགས་ཐོབ་ཁུངས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༡ ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༤༡༤ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ཕོགས་འཐེབ་སོང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16955 དོན་ཚན་༤.༡ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག སློབ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20170209286 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་
གྲུབ་པ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8712025 ཅན་མ།)

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.956 ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

1.572

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.384
བསོམས།

1.956

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.572 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.282

4.2

མང་བའི་ཁ་ཐུག་ལུ་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་དངུལ་འབོར་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

1.215
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4.3

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.075

བསོམས།

1.572

༤.༡ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.282
སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

དྲག་ཤོས་རོང་བདག་གི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

སྒོ་སྒྲིག་གི་པར་ཁྲམ་བཙུགས་སྒྲིག་

འབད་མི་ནང་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། རོང་ཁག་རིན་བསྡུར་ཚོགས་པ་གིས་ སྒོ་
སྒྲིག་གི་བཟོ་བཀོད་སོར་སྒྱུར་འབད་ཡོད་རུང་ བཟོ་བཀོད་གསརཔ་གི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ཧེ་མའི་བཟོ་བཀོད་ཐོག་ལུ་ར་

དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16749 དོན་ཚན་༥.༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200207097 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 6312
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཆོས་ཉི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9901228 ཅན་མ།)

༤.༢ མང་བའི་ཁ་ཐུག་ལུ་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་དངུལ་འབོ ར ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.215
ཁྲོམ་གྱི་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་ ལོག་བཏང་ནིའི་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ རིན་བཀོད་པ་ཉུང་ཤོས་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༡༧༤ བཀོད་ཡོད་རུང་ རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་ནང་ལས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ སྤ་རོ་
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་དང་ རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་གཉིས་པམ་གི་ གོང་ཚད་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༢༡༥ འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། དེའི་ཤུལ་ལས་ ལཱ་འདི་ རོང་ཁག་གིས་ ནང་འཁོད་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་
བསྟར་སོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16749 དོན་ཚན་༧.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུབ་ཅུ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200207098 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ། ཁྲོམ་སྡེའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9707052 ཅན་མ།)

༤.༣ ལཱ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.075
སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བྱང་ས་ལུ་ དྲག་ཤོས་རོང་བདག་གི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དགའ་
བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་ནང་ ལཱ་འབད་བའི་
འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
16749

དོན་ཚན་༥.༢

རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ

བཀྲིས།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

200207097 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 6312 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཆོས་ཉི་བཟང་མོ།

རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9901228 ཅན་མ།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.384 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.༣༨༤
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ཀ)

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བྱང་ས་ལུ་ དྲག་ཤོས་རོང་བདག་གི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ འཐེབ་སོད་ནུག། ཁག་འབགཔ་གི་ གློག་འབྲེལ་གྱི་ཆུའི་དྲོད་ར་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་ གོང་ཚད་
འཐེབ་བཙུགས་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16749 དོན་ཚན་༥.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200207097 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་
ཨང་ 6312 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཆོས་ཉི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9901228 ཅན་མ།)
ཁ)

སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཝ་ན་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་སྡེ་༢ འབད་མི་ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཀེ་
ཀྲི་པི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤ འཐེབ་སོད་ནུག།
འབོར་ཚད་དང་

དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་ནང་ ལཱ་འབད་བའི་

དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 16708 དོན་ཚན་༦.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཆོས་སྐྱིད་ལེང་ཀོང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 200901091 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཀེ་ཀྲི་པི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 5465 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཆོས་
ཉི་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9901228 ཅན་མ།)

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་11.545 ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

2.059

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

1.823

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

7.663
བསོམས།

11.545

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.059 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡

ས་རུག་དང་རྡོ ་རུག་གི་རྩིས་རིམ་ནང་

ཆ་མི་མཐུན་པའི་འབོ ར ་ཚད་ཀྱི་

སྔོན་རྩིས་བཏོ ན ་ཡོ ད པ་

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

2.059
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པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡོངས་ལ་དགོན་པ་ལོག་སྟེ་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་མཁར་ས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་
ཚད་འཛིན་ལུ་ ས་རུག་དང་རྡོ་རུག་གི་རྩིས་རིམ་འབོར་ཚད་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༥༩ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་སོད་ནུག།
ས་རུག་དང་རྡོ་རུག་གི་རྩི་རིམ་འབོར་ཚད་འདི་ གྲངས་རྩིས་ཐོ་གཞུང་གི་འབོར་ཚད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༡.༢༥ མཚོན་པའི་ ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་
༡༥༡༨ གི་ཉུང་སོང་ནུག། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ རིན་བཀོད་གོང་ཚད་ ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༣,༠༠༠.༠༠ སོད་དགོ་པའི་ཚབ་ལུ་ བསྐྱར་བཟོའི་གོང་ཚད་ ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༤༤༣.༢༢ དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ་ལས་ གྱོང་རྒུད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༥༩ ཕོག་ཏེ་འདུག། ཁྱད་པར་འདི་ཡང་ ལྟ་རོག་གི་ནོར་འཁྲུལ་དང་ སྔོན་རྩིས་ཚུ་ངེས་བདེན་

ཨིནམ་གཏན་འཁེལ་མ་བཟོ་བར་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16555

དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་་ཨང་ 20120100133
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་ 201001181 ཅན་མ།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.823 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༤.༡ རྩི་ས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.823
པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་གྱིས་ ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྩི་ས་ཉོ་སྒྲུབ་དང་ སོད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་མ་བཙུགས་པས།
རོང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༣༨༨ གནས་པའི་ རྩི་ས་མི་ཀྲིག་ཀྲོན་༤༤༠༨.༢༥ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་ཁ་གསལ་ཚུ་

རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ མ་བཙུགསཔ་ལས་ ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༢༣ མ་ཐོབ་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16497 དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། མཛོད་གཉེར། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 0710003 ཅན་མ།

ལ་བཀོདཿ ལྷ་བསྟན་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8810010 ཅན་མ།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་7.663 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
5.1
5.2
5.3

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.511

སྐྱ་ནམ་རིན་ཐང་ཚད་གཞི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་ཐོག་ལས་དངུལ་སོད་ཡོདཔ།
ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།

1.564
5.588

བསོམས།

7.663

༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.511
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ཀ) པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡོངས་ལ་དགོན་པ་ལོག་སྟེ་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ མཁར་ས་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚན་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༣ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ས་རུག་རྡོ་རུག་གི་རྩིག་
བཟོའི་གྱང་གི་ རྩེ་ཕྲ་འགྱུར་མི་འདི་ མ་བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16555 དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་་ཨང་ 0120100133 ཅན་
མ། ཨེམ་ཨེས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ མཁར་ས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2348 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བསོད་
ནམས་རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201001181 ཅན་མ།)

ཁ) པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡོངས་ལ་དགོན་པ་ལོག་སྟེ་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ མཁར་ས་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚན་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ འོག་ཐོག་དང་ཐོག་དང་
པའི་ནང་ ཤུགས་སྣོན་ཐོག་བཟོ་མི་རྩི་སའི་ཐོག་ལེབ་ཀྱི་ སྟུག་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། བཟོ་རིག་གི་དགོས་
མཁོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཤུགས་སྣོན་ཐོག་བཟོ་མི་རྩི་སའི་ཐོག་ལེབ་ཀྱི་ སྟུག་ཚད་འདི་ ཨེམ་ཨེས་༡༥༠ ཨིན་རུང་ ཁག་འབགཔ་གིས་
༡༨༠ གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16555 དོན་ཚན་༡.༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་་ཨང་ 0120100133 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ མཁར་
ས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2348 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201001181 ཅན་མ།)

ག) པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡོངས་ལ་དགོན་པ་ལོག་སྟེ་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ མཁར་ས་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚན་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ རྨང་གཞི་ནང་ལུ་ རྩི་
འདམ་གྱང་རྟེན་གྱི་རྨང་གཞིའི་

རྩིག་གདན་གྱི་འབོར་ཚད་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16555 དོན་ཚན་༡.༧ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་་

ཨང་ 20140103482 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ མཁར་ས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2348

ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201001181 ཅན་
མ།)

༥.༢ སྐྱ་ནམ་རིན་ཐང་ཚད་གཞི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ཐོ ག ་ལས་དངུལ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་1.564
པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡོངས་ལ་དགོན་པ་ལོག་སྟེ་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་མཁར་ས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་
ཚན་འཛིན་ལུ་ གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༦༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འདི་
ཡང་ སྦུང་ཚོང་རིན་ཐང་ཚད་གཞི་ལས་མིན་པར་ སྐྱ་ནམ་རིན་ཐང་ཚད་གཞི་ནང་བཏོན་ཏེ་འདུག། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཚད་གཞི་བཀོད་འཛིན་གྱིས་ ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ལུ་ མ་གནསཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16555 དོན་ཚན་༡.༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་་ཨང་
0120100133 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ མཁར་ས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2348 ཅན་མ།

ལ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201001181 ཅན་མ།)
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༥.༣ ཟད་སོ ང་ཆུད་ཟད་སོ ང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5.588
ཀ)

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡོངས་ལ་དགོན་པ་ལོག་སྟེ་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་ནང་ ཤུགས་སྣོན་ཐོག་བཟོ་མི་རྩི་སའི་གྱང་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༣༠ ཟད་སོང་བཏང་ནུག། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༩ ནང་ རྩི་འདམ་
གྱི་གྱང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཐོག་ལས་ ཟད་སོང་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་སྟོན་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༣༠
ཆུད་ཟད་མི་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16555 དོན་ཚན་༡.༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་

འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་་ཨང་ 0120100133 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་
རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201001181 ཅན་མ།)
ཁ)

པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡོངས་ལ་དགོན་པ་ལོག་སྟེ་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་ནང་ རྒྱབ་ཁའི་གྱང་དང་ གདུང་ དེ་ལས་
ཀ་ཆེན་ཚུ་ནང་ ཟད་སོང་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༥༨ བཏང་ནུག། གྲངས་རྩིས་ཐོ་གཞུང་གི་འབོར་ཚད་ནང་ལས་ ཁྱད་
པར་སོམ་ཤོས་ར་ རྨང་གཞིའི་ལཱ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༢༧.༣༧ བྱུང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་
འདི་ འཆར་གཞི་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོཝ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་ མཐའ་འཇུག་ལུ་ ཟད་སོང་ཆུད་
ཟད་སོང་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16555 དོན་ཚན་༡.༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་་ཨང་ 0120100133 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། རོང་
ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201001181 ཅན་མ།)

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་7.850 ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
5

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

7.850
བསོམས།

7.850

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5.778 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
5.1

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
3.115
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5.2

ཁག་འབགཔ་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་

5.3

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཡོདཔ།

2.072

བསོམས།

7.850

2.663

ཡོདཔ།

༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.115
ཀ)

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕུན་ཚོགས་ཐང་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཁང་ཚན་༤ འབད་མི་ ལས་གཡོག་
པའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ གསར་སྤང་གི་ པི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༧༠ འཐེབ་

སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ རྩིས་ཐོ་ཚུ་ནང་ལས་ ཕབ་ཆ་མ་བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
16514 དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབྱངས་འཛོམས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 200307014 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ པི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 4946 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཕག་རྡོར་
ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9107092 ཅན་མ།)
ཁ)

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕུན་ཚོགས་ཐང་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཁང་ཚན་༤ འབད་མི་ ལས་
གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་དང་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ གསར་སྤང་གི་ པི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༢༨
འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ ལཱ་
གི་འབོར་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་

ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16514 དོན་ཚན་༡.༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབྱངས་འཛོམས། བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200307014 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ པི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་
4946 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཕག་རྡོར་ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9107092 ཅན་མ།)
ག)

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ཨེལ་ཡུ་སི་བྱང་ས་ལུ་ ཁང་ཚན་༦ འབད་མི་ ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ས་ཁོངས་
ནང་ ཆུ་གཡུར་དང་ རྩིག་གདན་ཉེན་སྲུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16514 དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་

རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140103491 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ལམ་གྲགས་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ 9507335 ཅན་མ།)
ང)

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ས་གནས་ཨེལ་ཡུ་སི་བྱང་ས་ལུ་

ཐབ་ཚང་དང་

བཟའ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་

འབད་མི་ནང་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ས་ཁོངས་ནང་ ཆུ་
གཡུར་དང་

རྩིག་གདན་ཉེན་སྲུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་

བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་

དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16514 དོན་ཚན་༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་
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གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140103491 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ལམ་གྲགས་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 9507335 ཅན་མ།)

༥.༢ ཁག་འབགཔ་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
2.663
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕུན་ཚོགས་ཐང་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཁང་ཚན་༤ འབད་མི་ ལས་གཡོག་པའི་
སོད་ཁྱིམ་དང་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་ཆད་
བརྒྱ་ཆ་༢༠ དང་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་གཉིས་ཀྱི་ དངུལ་འབོར་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༦༣ གསར་སྤང་གི་ པི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་
ནང་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16514 དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་

དབྱངས་འཛོམས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200307014 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ པི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན།
སི་དྲི་བི་ཨང་ 4946 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8801079 ཅན་མ།)
༥.༣ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.072
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ གནང་ཡོད་
མི་ ས་བརྐོ་རོ་སོག་གི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ ལག་ལེག་མེད་པར་བཞག་སྟེ་འདུག། འཕྲུལ་ཆས་འདི་ སྒོམ་དར་རྒེད་འོག་ནང་ གནམ་བྱཱར་གྱི་
སྐབས་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ཉིན་གྲངས་༢༡༢ མེདཔ་ཐལ་ཏེ་བཞག་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་རྒུད་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༧༢ ཕོག་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16514 དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཆོས་རྟེན་རྒྱལ་

མཚན། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་་ཨང་ 950701 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ མཐར་ཕྱིན་ལྷུན་གྲུབ། རོང་བདག ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ 18709022 ཅན་མ།)

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.834 ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.834

བསོམས།

0.834

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.834 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༥.༡ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.834
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བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༤ བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག། རྩིས་
ཁྲ་འདི་ བཀྲིས་སྒང་ རྩེད་རིགས་ཚོགས་པའི་མིང་ཐོག་ཁར་ཨིནམ་དང་ ཡན་ལག་རྩིས་དེབ་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོད་པའི་མངོན་

གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16718 དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་

དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9607081 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན། རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་ 8901034 ཅན་མ།)

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་19.665 ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

9.911

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

1.260

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

8.494

བསོམས།

19.665

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་9.911 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

ཅ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཞག་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་9.911

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༡༡ གནས་པའི་ དྲི་ཨའི་ཆུ་དུང་གྱངས་ཁ་
༧༣༢

མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག། ཐད་ཕྲང་སོར་སྒྱུར་འབད་བའི་ གནད་དོན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དྲི་

ཨའི་ཆུ་དུང་འཐེབ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དེ་འབྲེལ་ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་ ག་ནི་ཡང་མ་བརྩམ་ལས་ ཅ་ཆས་
ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16427 དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཇིག་མེད་ཚེ་

དབང་། ཁྲོམ་སྡེའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101167 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ རིན་ཆེན་ལས་གྲགས། ཁྲོམ་
སྡེའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907022 ཅན་མ།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.440 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
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རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམས་སྦེ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

0.417

4.2

གནས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

3.180

4.3

མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཚུལ་མིན་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ།

0.843

བསོམས།

4.440

༤.༡ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.417
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་དོག་གསུམ་འོག་གི་ ཁྱི་ཚང་ཁྲོམ་གསརཔ་ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་
ལཱ་ནང་ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༧ ཚངམ་སྦེ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་
བར་འདུག། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༤/༢༠༡༦ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཚེས་༠༩/༠༨/༢༠༡༨ ལས་བརྒལ་ མཇུག་
བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་

ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་

ཡུན་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༨༣༥

ལུས་སོང་ནུག།

ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༤༢ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༢༥ བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༧
ལུས་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16427 དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་བཟང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200507220 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 1748
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 11510002065 ཅན་མ།)
༤.༢ གནས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་བསྟར་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༨༠
དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ ཟམ་མཁར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ གངས་ཁར་ལས་ རབ་སྟོད་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
མི་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་གིས་ དགོས་མཁོའི་གནས་ཚད་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བས། དེ་ཡང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ རིང་
ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢.༦༥༠ དེ་ཅིག་ནང་ གྱེན་གཟར་དྲགས་དང་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16427 དོན་ཚན་

༢.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཌ་མོ་དར་ཨ་དཱི་ཀ་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20130101893
ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ཟམ་མཁར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 7846 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་
དབང་ཕྱུག རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 11510002065 ཅན་མ།)

༤.༣ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཚུལ་མིན་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.843
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ རོང་བདག་གི་སོད་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་དང་ མཆོད་རྟེན་སྐོར་
རའི་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་ནང་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་སྦེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༣ རང་བཞག་འབད་དེ་འདུག། དེ་སྦེ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་
བར་ ཟད་སོང་གྲུབ་མི་འདི་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་
16427

དོན་ཚན་༧

རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ

ཨོན་བཟང་མོ།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

200507220 ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120700698 ཅན་མ། ལ་

བཀོདཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 11510002065 ཅན་མ། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20150104953 ཅན་མ།)

75

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་8.494 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ཁག་འབགཔ་ལུ་གནས་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

6.397

5.2

ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་བཞིན་ན་ལས་ ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་

2.097

ཡོདཔ།
བསོམས།

8.494

༥.༡ ཁག་འབགཔ་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་6.397
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བུམ་བདེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འོག་ལུ་ ཆུ་རུད་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་ནང་
དབང་འདུས་འཕོ་བྲང་གི་ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༩༧ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་ དངུལ་སོད་
འཐེབ་སོང་མི་འདི་ རྩིས་ཐོ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༡༤ ལས་བརྒལ་ མ་འབད་བར་ཡོད་རུང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༠༡༡ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16427 དོན་ཚན་༤.༡ རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101221 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་
སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 1748 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 11510002065 ཅན་མ།)

༥.༢ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་བཞིནམ་ལས་ ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་2.097
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བུམ་བདེ་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ ཆུ་རུད་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ཁག་འབགཔ་ལཱ་འདི་ ཆ་མེད་
བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ལྷག་ལུས་ཐོག་ལུ་ དབང་འདུས་འཕོ་བྲང་གི་ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ ཉེས་བྱ་བརྒྱ་
ཆ་༢༠ ལུ་བརྩི་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༩༧ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། ཁག་འབགཔ་གིས་ ཁག་འབག་གི་གན་ཡིག་ལས་
འགལ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་འདུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16427 དོན་ཚན་༤.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མ་ནི་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20150105088 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 1748 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཚེ་རིང་དབང་

ཕྱུག རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 11510002065 ཅན་མ།)
༣.༣ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།

76

༡. རྡོ ་རོ ་ ཁ་དྲུང་ཁག།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.949 ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
5

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

3.949
བསོམས།

3.949

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.༨༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ངལ་གསོའི་དངུལ་ཕོགས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.265

5.2

འཐུས་ཚུ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

2.350

5.3

མ་དངུལ་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

0.༣༨༩

5.4

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.813
བསོམས།

3.༨༡༧

༥.༡ ངལ་གསོ འི ་དངུལ་ཕོ ག ས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.265
རྡོ་རོ་ཁ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སློབ་དཔོན་མང་རབས་ཅིག་ལུ་ ངལ་གསོའི་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.265 ཆོག་མིན་
དངུལ་སོད་འབད་ནུག། སློབ་རིག་གི་ལོ་འདི་ནང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟླ་ངོ་གསུམ་ལས་ཉུང་སུ་ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་ ངལ་གསོའི་དངུལ་
ཕོགས་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་སྦེ་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ དང་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ལོ་འདི་
ནང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16794 དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཧེམ་རཇ་ཐ་ཀུ་

རི། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200311029 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་འགྱུར་མེད། དྲུང་པ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9208031 ཅན་མ།)

༥.༢ འཐུས་ཚུ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.350
རྡོ་རོ་ཁ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སློབ་དཔོན་མང་རབས་ཅིག་ལུ་ སློབ་སྟོན་གྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.350 ཆོག་མིན་དངུལ་
སོད་འབད་ནུག། དགོས་མཁོའི་དུས་ཡུན་གྱི་ཚད་གཞི་ལས་ ཉུང་སུ་ཕག་ཞུ་ཡོད་རུང་ གནམ་དགུན་དང་བྱཱར་གྱི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ སློབ་
སྟོན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། དེ་ཡང་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་ཚུ་ སློབ་རིག་གི་ལོ་༢༠༡༨ དང་༢༠༡༩ དེ་ལས་༢༠༢༠ ཚུ་
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ནང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16794 དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ

ཧེམ་རཇ་ཐ་ཀུ་རི། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200311029 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་འགྱུར་
མེད། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9208031 ཅན་མ།)

༥.༣ མ་དངུལ་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.389
རྡོ་རོ་ཁ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲ་དང་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་
ལྷག་ལུས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༩ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འོང་

འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲ་དང་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16794 དོན་ཚན་༡.༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སེང་གེ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
201107025 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་འགྱུར་མེད། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9208031 ཅན་མ།)
༥.༤ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.813

ཀ) རྡོ་རོ་ཁ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སེང་ལྡན་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ བུམ་ཐང་གི་
བསོད་ནམས་འབྱོར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༨ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ བསྟར་སོད་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་
ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16794 དོན་ཚན་༢.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20130402087 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བུམ་ཐང་ བསོད་ནམས་འབྱོར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན།
སི་དྲི་བི་ཨང་

4285

8709055 ཅན་མ།)

ཅན་མ།

ལ་བཀོདཿ

ཀུ་མར་ཤར་མ།

དྲུང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཁ) རྡོ་རོ་ཁ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སེང་ལྡན་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྲི་༣༢ ཅན་མ་འབད་མི་ ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་
ཧཱ་གི་ བྱང་གུཔ་བུལ་དྲརསི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༧ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ བསྟར་སོད་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་

ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16794 དོན་ཚན་༢.༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20130402087 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཧཱ་ བྱང་ཆུབ་བུལ་དྲརསི་བཟོ་སྐྲུན། སི་

དྲི་བི་ཨང་ 4528 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀུ་མར་ཤར་མ། དྲུང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8709055
ཅན་མ།)

ག) རྡོ་རོ་ཁ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྡན་ཅུ་ཁ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྲི་༣༢ འབད་མི་ ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཧཱ་གི་
ཕུན་ཚོགས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༨ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་མི་འདི་ ས་གནས་ཁར་ ངེས་
བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ བཟོ་བཀོད་དང་ ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ པག་ཅུ་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མིའི་འབོར་

ཚད་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མིའི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16794 དོན་ཚན་༢.༦ རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ དཔལ་འབྱོར། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140103488 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་
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ཧཱ་ ཕུན་ཚོགས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 1837 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀུ་མར་ཤར་མ། དྲུང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ 8709055 ཅན་མ།)
༢. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༨༩༤ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.880
༡༡.༠༡༤

བསོམས།

༡༡.༨༩༤

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

0.743

4.2

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

0.137
བསོམས།

0.880

༤.༡ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.743
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསྟན་འབྲུག་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་སྡེ་༢ ནང་ ཁང་ཚན་༦ འབད་མི་ སློབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༣ གནས་པའི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག། བྱང་གུཔ་བུལ་དྲརསི་
བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ དྲན་སྐུལ་འབད་ཡོད་རུང་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་ ཨེ་ཀོའིསི་ཊིག་སར་ལེབ་གཉིས་རྩེག་བཙུགས་
ནི་དང་ ཐོག་ཆའི་ཤིང་ཚུ་ནང་སབ་ལེབ་བཙུགས་ནི་ དེ་ལས་ ངར་ལྕགས་ཀྱི་སྒོ་པང་བཙུགས་ནི་དང་ གནམ་པང་གི་ཁྲམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཇི་
ཨའི་ཚོན་སྒྲོན་ཡོད་མི་ དྲྲྭ་མིག་ཅན་གྱི་བཀོད་ཁྲམ་དང་ གློག་ཐག་བཙུགས་སྒྲིག་ནང་ ངར་ལྕགས་ཀྱི་དྲྲྭ་མིག་ཅན་གྱི་བཀོད་ཁྲམ་བཙུགས་
ནི་ཚུ་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16855 དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་

ཀརཿ བཅོ་ལྔ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200508182 ཅན་མ། རྡོ་ཕུག་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101206 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ སངས་རྒྱས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2298
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བི་རེན་དརའ་གི་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907152 ཅན་མ།)

79

༤.༢ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.137
སིབ་སུ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ གོ་ལའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་
ཡོད་མི་ཚུ་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༧ གནས་པའི་ ལྕགས་སྐུད་
རྭཝ་རྐྱབ་མི་འདི་ གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་སྟེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལ་རྟོག་དང་ལ་བཀོད་

ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16855 དོན་ཚན་༤.༨ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨའི་མཱན་

ལིམ་བུ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120100114 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བི་རེན་དརའ་གི་རི།
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907152 ཅན་མ།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་11.014 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

4.079

5.2

ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚངམ།

0.080

5.3

ངལ་གསོའི་སྐབས་དངུལ་ཕོགས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.239

5.4

འཐུས་ཚུ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

6.616

བསོམས།

11.014

༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.079
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ལར་ཨིནཿ
ཀ) བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསྟན་འབྲུག་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་སྡེ་༢ ནང་ཁང་ཚན་༦ འབད་མི་སློབ་ཁང་བཟོ་
སྐྲུན་ནང་ སངས་རྒྱས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༩ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡུན་
འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༩ མ་བཀལ་བར་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ དངུལ་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ བསྟར་
སོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་

དངུལ་སོད་འབད་མི་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་

པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16855 དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བཅོ་ལྔ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200508182 ཅན་མ། རྡོ་ཕུག་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 201101206 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ སངས་རྒྱས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 2298 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བི་རེན་
དརའ་གི་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907152 ཅན་མ།)

ཁ) དྲི་ཨའི་ཆུ་དུང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ སིབ་སུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༡༥ འཐེབ་སོད་ནུག། དྲི་ཨའི་ཆུ་དུང་
༦༤༦ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་གླ་ཆ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༡༥ དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༣༠
བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16855 དོན་ཚན་༤.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དིལ་བྷ་དུར་ག་
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ལེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200508151 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ སིབ་སུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་
དྲི་བི་ཨང་ 5225 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 8901048 ཅན་མ།)

ག) དྲི་ཨའི་ཆུ་དུང་ ཨེམ་ཨེམ་༡༥༠ འབད་མི་༢༨ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ནང་ སིབ་སུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༥
འཐེབ་སོད་ནུག། ཁག་འབགཔ་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16855 དོན་

ཚན་༤.༢

རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ

དིལ་བྷ་དུར་ག་ལེ།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

200508151 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ སིབ་སུ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 5225 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ པདྨ་དབང་ཆེན།

བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8901048 ཅན་མ།)

ང་) བསྟན་འབྲུག་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ནང་ ཁང་སྡེ་༢ ནང་ཁང་ཚན་༦ འབད་མི་སློབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྐྱབས་ཆ་ཨིན་ཇི་ན་རིང་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༡ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ ལཱ་གི་
འབོར་ཚད་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ ངེས་ཏིག་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་
བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16855 དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁྱབ་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8901048 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ སྐྱབས་ཆ་ཨིན་ཇི་ན་རིང་། སི་
དྲི་བི་ཨང་ 2241 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བི་རེན་དརའ་གི་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907152
ཅན་མ།)

ཅ) དཔལ་འབྱོར་གླིང་ལུ་ ཕགས་སྙིགས་བཀོ་སའི་ས་ཁོངས་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ བཀྲིས་ནོར་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་ དངུལ་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ བསྟར་སོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་
དངུལ་སོད་འབད་མི་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16855 དོན་ཚན་༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 8901048 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ བཀྲིས་ནོར་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 4693
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བི་རེན་དརའ་གི་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907152 ཅན་མ།)

ཆ) བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་འོག་ལུ་ ས་གནས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་ནང་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༦ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་
ཚད་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ ངེས་ཏིག་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་

ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16855 དོན་ཚན་༧ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨའི་མཱན་ལིམ་བུ། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120100114 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བི་རེན་དརའ་གི་རི། བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907152 ཅན་མ།)

ཇ) ནོར་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོག་ནང་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢ པའི་ ལས་བྱེདཔ་གི་སོད་ཁྱིམ་ ཁང་ཚན་༣ འབད་མི་
བཟོ་སྐྲུན་ནང་ མཚོ་དབྱངས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་ དངུལ་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ལཱ་
བསྟར་སོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་

དངུལ་སོད་འབད་མི་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་

81

བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16855 དོན་ཚན་༡༠ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བི་བི་གུ་རུང་། བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200908130 ཅན་མ། རྡོ་ཕུག་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་

རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201101206 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ མཚོ་དབྱངས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 3537
ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བི་རེན་དརའ་གི་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907152 ཅན་མ།)
༥.༢ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚངམ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.080
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གོ་ལ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཆུ་དུང་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ཅ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.080

གནས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་མི་ཚང་པས། ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་དང་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་

མི་དང་འཁྲིལཝད་ མཛོད་ཆས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16855 དོན་ཚན་༤.༦ རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ ཨའི་མཱན་ལིམ་བུ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20120100114 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ
པདྨ་དབང་ཆེན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8901048 ཅན་མ།)

༥.༣ ངལ་གསོ འི ་སྐབས་དངུལ་ཕོ ག ས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.239
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངལ་གསོའི་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.239 ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་ནུག། སློབ་རིག་
གི་ལོ་འདི་ནང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟླ་ངོ་གསུམ་ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཕག་ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་ ངལ་གསོའི་དངུལ་ཕོགས་ དངུལ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ད་ དེ་སྦེ་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ དང་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་ལོ་འདི་ནང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16855 དོན་ཚན་༡༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བ་བི་ཏ་གི་རི། མི་སྟོབས་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 8610053 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བ་བི་ཏ་གི་རི། མི་སྟོབས་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8610053 ཅན་མ།)

༥.༤ འཐུས་ཚུ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་6.616
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སློབ་སྟོན་གྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༡༦ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་ནུག། དགོས་མཁོའི་དུས་
ཡུན་གྱི་ཚད་གཞི་ལས་ ཉུང་སུ་ཕག་ཞུ་ཡོད་རུང་ གནམ་དགུན་དང་བྱཱར་གྱི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ སློབ་སྟོན་གྱི་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོད་འབད་
མི་ཚུ་ཨིན་པས། ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ དངུལ་སོད་
འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16855 དོན་ཚན་༡༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བ་བི་ཏ་གི་རི། མི་སྟོབས་ལས་

རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

8610053

8610053 ཅན་མ།)

ཅན་མ།

ལ་བཀོདཿ

བ་བི་ཏ་གི་རི།

མི་སྟོབས་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ཨང་

༡. བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག།
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ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.128 ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

1.948

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.180

བསོམས།

2.128

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.948 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡ ཟད་སོ ང་ཆུད་ཟད་སོ ང ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.948
བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༤༨ གཏང་ཐོག་ལས་ ཝ་རོང་ཁོ་ལ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་
ཉམས་བཅོས་དང་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ པདྨ་དགའ་ཚལ་གྱི་ འོད་བཞིན་གྲུབ་པ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་བསྟར་སོད་འབད་
ནུག། ཤུལ་ལས་ གྱང་རྟེན་གི་ཆ་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་ ས་རུད་ཀྱིས་འབག་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་གི་ འོག་ལུ་བཏེག་སྐྱོར་
འབད་དེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་མེད་པར་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ཟད་སོང་ཚུ་ཆུད་ཟད་སོང་ནུག།

དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་བརག་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་ 16515 དོན་ཚན་༡ (༡) རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་བཟང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

9707078 ཅན་མ། ཚེ་རིང་དབྱངས་འཛོམས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200307014 ཅན་

མ། ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9401085 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ པདྨ་དགའ་
ཚལ་ འོད་བཞིན་གྲུབ་པ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་8342 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་8801079
ཅན་མ།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.180 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
༤.༡ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.180
བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༠ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་
ཁྲ་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་ བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ནུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ མཇུག་བསྡུ་རུང་ མ་དངུལ་བདག་བཟུང་འབད་མི་འདི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག།

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་

ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་

ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀོད་མི་ལས་
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བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16515 དོན་ཚན་༡ (༢) རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་བཟང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9707078 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་ 8801079 ཅན་
མ།)

༡. ངང་ལམ་དྲུང་ཁག།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་16.805 ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.118

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

4.968

11.719

བསོམས།

16.805

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་11.719 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3.1

ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

6.764

3.2

གནང་བ་མེད་པའི་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།

4.798

3.3

ལཱ་གི་ཚད་གཞི་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་སོང་ཡོདཔ།

0.157

བསོམས།

11.719

༣.༡ ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་6.764
ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངང་ལམ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ས་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ཡོད་མི་གི་ཐོག་ལུ་
བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༧༦༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། གྲངས་རྩིས་ཐོ་གཞུང་ནང་ལུ་
ས་བརྐོ་ནིའི་ལཱ་ནང་ ས་ཚུ་ གཞན་ཁར་བླུགས་ནི་གི་ལཱ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ རོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྡེ་ཕྲན་
གྱིས་ ས་བླུགས་ནིའི་ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ བདེན་ཁུངས་ཐོག་ལུ་ ས་བླུགས་ནི་གི་འཐུས་སོ་སོ་སྦེ་སོད་ནི་འདི་ འོས་
འབབ་ཅིག་མིན་འདུག།

84

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ སའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་

མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16640 དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་དཔལ་འབྱོར། རོང་

ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200902030 ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ 9807057 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ ཡུ་ཨར་ཨར་ཀི་ཀྲེག། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༡༥༣ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ དྲག་ཤོས་བསོད་
ནམས་སྟོབས་རྒྱས། དྲུང་ཆེན། ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8607089 ཅན་མ།)
༣.༢ གནང་བ་མེད་པའི་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.798
ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངང་ལམ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༩༨ ཐམ་པ་འདི་
རིན་ཆེན་ཐང་ལུ་ཟུར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁ་སྒྱུར་འབད་དེ་འདུག། མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་མི་འདི་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་
བརྗོད་འོག་གི་ འཆར་དངུལ་དབྱེ་ཁག་-ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཟད་འགྲོ་འདི་ གོ་ལོག་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག། འདི་
བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལུ་ མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16640 དོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འོད་ཟེར། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200901068 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9507146 ཅན་མ།)

༣.༣ ལཱ་གི་ཚད་གཞི་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོ ད པ་ལས་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་སོ ང ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.157
བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ངང་ལམ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ལས་ ངང་ལམ་
དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༧ ཕོག་ནུག། རིན་བསྡུར་ཚོགས་པ་ལས་ གནང་བ་ག་ནི་ཡང་
མ་ལེན་པར་ རྐང་ལམ་རྩི་ནག་བཏང་སྟེ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལཱ་འདི་ ས་དྲགས་སྦེ་སྒྲིག་སྟེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ སོར་སྒྱུར་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ལས་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16640 དོན་ཚན་༡.༩ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསམ་

བསྟན་ཆོས་གྲགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9812001 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་

སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༢༦༢༥ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9507146 ཅན་མ།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.118 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།

-

4.2

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

-

85

སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

4.3

0.118

བསོམས།

0.118

༤.༡ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ།
ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངང་ལམ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་
སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཡུན་འགྱང་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལ་བར་འདུག། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༦/༠༦/༢༠༡༨ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་
དགོཔ་ཨིན་རུང་ མཇུག་བསྡུའི་དུས་མཚམས་རོགས་ཏེ་ ཟླ་ངོ་༥ ལང་སོང་རུང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16640 དོན་ཚན་༡.༦ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། དྲུང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201001181 ཅན་མ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 20140504351
ཅན་མ། བསམ་བསྟན་ཆོས་གྲགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9812001 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་།
བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8812022 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་

འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༢༦༢༥ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9507146 ཅན་
མ།)

༤.༢

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ།

བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ངང་ལམ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་
འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག། འཐིང་གཞི་དང་ ཕྱི་ཁའི་གྱང་ དེ་ལས་ ཤུགས་སྣོན་
ཐོག་བཟོ་མི་རྩི་སའི་བོག་ཚུ་
16640

འགག་གྲམ་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་

སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

དོན་ཚན་༡.༡༠ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསམ་བསྟན་ཆོས་གྲགས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

9812001 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༢༦༢༥ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ

ཀརྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9507146 ཅན་མ།)
༤.༣

སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.118

ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ངང་ལམ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་ བཟོ་
སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༨ གནས་པའི་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་རྩི་འདམ་གྱི་གྱང་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 16640 དོན་ཚན་༡.༡༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསམ་བསྟན་ཆོས་གྲགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 9812001 ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9507146 ཅན་མ།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.968 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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5.1

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.798

5.2

རིན་གོང་སྙོམས་མཐུན་ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

1.541

5.3

མཐའ་དཔྱད་ལཱ་གི་རྩིས་སྙོམས་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོདཔ།

2.629

བསོམས།

4.968

༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.798
ཀ) ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངང་ལམ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་
བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༣ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་འདི་ ཤུགས་སྣོན་
ཐོག་བཟོ་མི་རྩི་སའི་ལཱ་ནང་

ཀྲི་ཨེམ་ཀྲི་ལྕགས་ཀྱི་འབོར་ཚད་ཀྱི་

ཁྱད་པར་འབྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 16640 དོན་ཚན་༡.༣ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསམ་བསྟན་ཆོས་གྲགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9812001 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་
ཨང་ ༢༦༢༥ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9507146 ཅན་མ།)

ཁ) ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངང་ལམ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་
བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༠ གཉིས་ལབ་སྦེ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ རྩི་ནག་
བཏང་ནིའི་ལཱ་ནང་

བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་

དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16640 དོན་ཚན་༡.༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་

ནམས་རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201001181 ཅན་མ། བསམ་བསྟན་ཆོས་
གྲགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9812001 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་

སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༢༦༢༥ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ 9507146 ཅན་མ།)

ག) ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངང་ལམ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་
བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ འཐེབ་སོད་ནུག། དེ་སྦེ་དངུལ་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ གཞི་འགྱམ་གྱི་
ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་

ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16640 དོན་ཚན་༡.༥ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསམ་བསྟན་ཆོས་གྲགས། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9812001 ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་
ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༢༦༢༥ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9507146 ཅན་མ།)

༥.༢ རིན་གོང་སྙོམས་མཐུན་ཚུལ་མིན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.541
ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངང་ལམ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་
སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ རིན་གོང་སྙོམས་མཐུན་འབད་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༤༡ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། རིན་

87

གོང་སྙོམས་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་

གོང་ཚད་ཚུ་

བུངས་ཚོང་རིན་ཐང་ཚད་གཞི་ནང་ལས་མིན་པར་

སྐྱ་ནམ་རིན་ཐང་ཚད་གཞི་ནང་ལས་

བཏོན་ཏེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲུག་གི་གནས་ཚད་ལས་ཁང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ལུ་ མ་གནསཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16640 དོན་ཚན་༡.༧ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 9507146 ཅན་མ། འོད་ཟེར། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200901068 ཅན་མ། བསོད་

ནམས་རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201001181 ཅན་མ། སྐལ་བཟང་འཇིགས་མེད། རོང་

ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9907047 ཅན་མ། ཀུན་བཟང་ཚེ་རིང་། རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9908029 ཅན་མ། ཀརྨ་འཇིགས་མེད། སྐྱིད་སྡུག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9407133

ཅན་མ། ཀུན་ལེགས། རོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200501063 ཅན་མ། བསམ་བསྟན་ཆོས་

གྲགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9812001 ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8812022 ཅན་མ། མངའ་དབང་ཆོས་འཕེལ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201007055
ཅན་མ། ཨེམ་ཨེས་ བསམ་འཕེལ་འབྲུག་པ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༢༦༢༥ ཅན་མ། ལ་བཀོདཿ དྲག་ཤོས་ཕུན་
ཚོགས། རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 8709017 ཅན་མ།)

༥.༣ མཐའ་དཔྱད་ལཱ་གི་རྩིས་སྙོམས་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.629
ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ངང་ལམ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མཚམས་སྒོ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ མཐའ་དཔྱད་ལཱ་གི་རིན་གོང་རྩིས་
སྙོམས་མ་འབད་བའི་ཁྱད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༢༩ བྱུང་སྟེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ མཉམ་འབྲེལ་བདེན་
དཔྱད་སྡེ་ཚན་དང་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྩིས་བཏོན་འབད་མི་ མཐའ་དཔྱད་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་

པར་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16640 དོན་ཚན་༡.༧ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་

མཚོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201001181 ཅན་མ། བསམ་བསྟན་ཆོས་གྲགས། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 9812001 ཅན་མ། ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་

200807184

ཅན་མ།

ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20180111250 ཅན་མ། ཚུལ་ཁྲིམས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 201801181 ཅན་མ།

ལ་བཀོདཿ ཤེས་རབ་བཟང་པོ། དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ 200401075 ཅན་མ།)

༣.༤ རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།

༡. ཆོས་འཁོར།
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རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༩༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.162

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1.328

བསོམས་

1.490

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༢ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༣.༡ ཞབས་ཏོ ག ་གི་འཐུས་ཚུ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༢
ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༢

དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུཔ་རིན་བསྡུར་ཚོང་སྒྱུར་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་འཐུས་བསོམས་

རྒེད་འོག་གི་རྒྱུན་སོད་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་འདུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༩༠༣། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༦། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: པདྨ་དོན་རྒྱལ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༡༠༡༠༠༤༧༢༧། ལ་བཀོད་: པདྨ་
དོན་རྒྱལ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༡༠༡༠༠༤༧༢༧།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༢༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་འཐེབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ལོག་མ་སོད་པར་ཡོདཔ།

0.411

5.2

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.917

བསོམས་

1.328

༥ . ༡ ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་འཐེབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོ ད ་མི་འདི་ལོ ག ་མ་སོ ད ་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༡
ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༡ འཐེབ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་འདུག། དབྱར་
རྩྭ་དགུན་འབུཔ་འཐུ་མི་རེ་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་༦༡༠ གི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༩༡༠ བསྡུ་ལེན་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ལྷག་འཐེབ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་འདུག། ལྷག་འཐེབ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་ཚུ་ མི་

ངོམ་ཚུ་ལུ་ ལོག་མ་སོད་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༠༣། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: པདྨ་དོན་

རྒྱལ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༡༠༡༠༠༤༧༢༧། ལ་བཀོད་: པདྨ་དོན་རྒྱལ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༡༠༡༠༠༤༧༢༧།)
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༥.༢ བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༧
ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ངང་ལྷ་ཁང་ལས་དཀར་གང་ཚུན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ མི་སྡེ་ཁག་
འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༧ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག། ཁག་འབགཔ་དེ་གིས་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ རྡོ་
འགྲིག་ནི་དང་ རྡོ་ཟུར་འགྲིག་ནི་ དེ་ལས་ རྩི་འདམ་དང་ངར་ལྕགས་ལས་བཟོ་བའི་ཆུ་དུང་དང་ ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་གི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་བཀོད་

ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༠༣། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: པདྨ་དོན་རྒྱལ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་:

༡༠༡༠༡༠༠༤༧༢༧། འཆི་མེད་བསྟན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༧༠༧༥༡། ལ་བཀོད་: པདྨ་དོན་རྒྱལ། རྒཔོ། ངོ་
སོད་ཨང་: ༡༠༡༠༡༠༠༤༧༢༧།)

༡. སྒོ་གཞི།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༡༥ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

1.715

བསོམས་

1.715

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༡༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡

འགྱིབ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད ་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བདེན་སོ ར ་གྱི་དོ ན ་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོ ད པ་

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༧༡༥
སྒོ་གཞི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཞིང་ཆུ་དཔག་ནིའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་

མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུའི་ཁ་

གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ གཟིགས་འབུལ་མ་འབད་བར་འདུག། བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༡༥ གནས་
པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུ་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཀེ་ནོར་མཁལ་ཚོང་ལས་ནང་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་
བདེན་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ མ་བཙུགསཔ་ལས་ ཕབ་ཆག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ མ་
འཐོབ་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༦༣། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རྟ་མགྲིན། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་

: ༡༠༡༠༡༠༠༥༠༥༩། ལ་བཀོད་: རྟ་མགྲིན། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༡༠༡༠༠༥༠༥༩།)
༢. ལ་རྒྱབ།
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རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

4

0.118

བསོམས་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་

0.118

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༨

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་

ཡོད།
༤.༡ མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་ ལོ ག ་ཐོ བ་གཙུགས་བཞག་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༨
ལ་རྒྱབ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ལོག་ཐོབ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་

འཆར་དངུལ་གྱི་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༨ ལོག་སྟེ་སོད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༥༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་

: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༠༠༧༢༡༨། ལ་བཀོད་: དཱན་བྷ་དུར་གུ་རུང།
རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༣༠༧༠༠༠༤༧༥།)
༣. དཀར་ན།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༡ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.791
0.791

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

འགྱིབ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ བདེན་སོར་གྱི་དོན་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ།

0.359

4.2

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཆད་སྐྱོན་ཡོདཔ།

0.432

བསོམས་

0.791
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༤.༡

འགྱིབ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད ་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བདེན་སོ ར ་གྱི་དོ ན ་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོ ད པ་

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༣༥༩
དཀར་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཞིང་ཆུ་དཔག་ནིའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་

མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུའི་ཁ་

གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ གཟིགས་འབུལ་མ་འབད་བར་འདུག། བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༩ གནས་
པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུ་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཀེ་ནོར་མཁལ་ཚོང་ལས་ནང་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་
བདེན་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་གཏངམ་ལས་ ཕབ་ཆག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༢ མ་འཐོབ་
པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༦༥། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ལྷ་དབང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་:

༡༠༣༠༥༠༠༡༦༢༥། ལ་བཀོད་: ལྷ་དབང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༣༠༥༠༠༡༦༢༥།)

༤ . ༢ ལོ ག ་ཐོ བ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཆད་སྐྱོན་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༢
དཀར་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༦

ཉུང་སུ་སྦེ་དངུལ་སོད་

འབད་ནུག། འདི་དང་འབྲེལ་ ལོགས་གཅིག་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༣༠༦ ལྷག་འཐེབ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག། ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ གི་
ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༦༥། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། རྩིས་འཛིན་ལས་

རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༩༠༧༠༡༣། ལ་བཀོད་: ལྷ་དབང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༣༠༥༠༠༡༦༢༥།)
༤. བཀྲིས་ལྡིང་།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.192

བསོམས་

0.192

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡

འགྱིབ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད ་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བདེན་སོ ར ་གྱི་དོ ན ་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོ ད པ་

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༡༩༢
བཀྲིས་ལྡིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཞིང་ཆུ་དཔག་ནིའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུའི་ཁ་
གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ གཟིགས་འབུལ་མ་འབད་བར་འདུག། བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢ གནས་
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པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུ་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཀེ་ནོར་མཁལ་ཚོང་ལས་ནང་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་
བདེན་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་གཏངམ་ལས་ ཕབ་ཆག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༢ མ་འཐོབ་

པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༦༦། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན། རྒཔོ། ངོ་སོད་

ཨང་: ༡༠༣༠༨༠༠༡༠༠༢། ལ་བཀོད་: རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༣༠༨༠༠༡༠༠༢།)
༥. གཙང་ཁ།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༧ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

1.007

བསོམས་

1.007

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.445

4.2

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།

0.562

བསོམས་

1.007

༤.༡ མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་ ལོ ག ་ཐོ བ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༥
གཙང་ཁ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ལོག་ཐོབ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་

འཆར་དངུལ་གྱི་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༥ ལོག་སྟེ་སོད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༦༧། ཞིབ་རྟོག་

ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀརྨ་སྟོབས་རྒྱས་། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༠༠༧༢༡༨། ལ་བཀོད་: ཏའུ་ལ། རྒཔོ།
ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༣༡༡༠༠༡༦༨༧།)

༤.༢ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༢
གཙང་ཁ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ས་ལམ་སྦི་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཉིན་གྲངས་༨༩ ཡུན་འགྱངས་ལུས་
ཡོད་མི་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་གི་ཁག་འབགཔ་ དོན་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༢ མ་བཀལ་
བར་འདུག།

བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་

སྤྱི་ཚེས་༡༡/༡༢/༢༠༡༧

ལུ་

མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་

ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་

སྤྱི་ཚེས་
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༣༡/༠༥/༢༠༡༨ ལུ་ རྐྱངམ་ཅིག་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༦༧། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་:

ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༧༠༡༠༧༨༨༣། ལ་བཀོད་: ཏའུ་ལ། རྒཔོ། ངོ་སོད་
ཨང་: ༡༠༣༡༡༠༠༡༦༨༧།)
༦. བཙན་མདའ་སྒང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༧ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

4

1.417

བསོམས་

1.417

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡

འགྱིབ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད ་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བདེན་སོ ར ་གྱི་དོ ན ་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོ ད པ་

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༤༡༧
བཙན་མདའ་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཞིང་ཆུ་དཔག་ནིའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་འགྱིབ་དུང་
ཚུའི་ཁ་གསལ་ཚུ་

རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ གཟིགས་འབུལ་མ་འབད་བར་འདུག། བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༧

གནས་པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུ་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཀེ་ནོར་མཁལ་ཚོང་ལས་ནང་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དང་
འཁྲིལ་ བདེན་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་གཏངམ་ལས་ ཕབ་ཆག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ མ་

འཐོབ་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༦༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༤། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བཱལ་བྷ་དུར་ར་ན། རྒཔོ། ངོ་

སོད་ཨང་: ༡༠༣༠༩༠༠༠༥༨༥། ལ་བཀོད་: བཱལ་བྷ་དུར་ར་ན། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༣༠༩༠༠༠༥༨༥)
༧. བརྩེ་ཟ།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.146

བསོམས་

0.146
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༥.༡ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦
བརྩེ་ཟ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་མི་
སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་
ལས་ ཉུང་སུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༦༡། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་:

ཐད་ཀར་: ཤི་བོམ་པོཀ་རེལ། འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༢༠༢༠༠༠༨༤། ལ་བཀོད་: ཕུར་པ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་
: ༡༠༣༡༠༠༠༡༠༢༢)

༡. ལུང་ནག་ན།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.182

བསོམས་

0.182

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད །
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ཅ་ཆས་མ་ཐོབ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.095

5.2

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.087

བསོམས་

0.182

༥.༡ ཅ་ཆས་མ་ཐོ བ ་ལས་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥
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ལུང་ནག་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མནྜལ་ཐང་སློབ་ཁང་རྒྱ་སྐྱེད་ནང་ ལྕགས་ཤོག་དང་ གཞན་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་འཐོབ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ སོད་ནུག། དངུལ་སོད་འདི་ཡང་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ཐོ་

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

བཀོད་མ་འབད་མི་དང་ མཁོ་སོད་པ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

ཨང་: ༡༦༤༧༢། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀུན་ལེགས་ཆོས་སྐྱིད། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ཨང་: ༢༠༡༧༠༨༠༩༧༥༩། ལ་བཀོད་: ཀ་ཀ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢།)
༥ . ༢ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧
ལུང་ནག་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ས་གནས་ཐང་སྒོ་ལུ་

རྒེད་འོག་གི་ཡིག་ཚང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་

མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༧ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁྱིམ་ཐོག་གི་ཁྲམ་དང་ ལྕགས་ཤོག་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་དང་བཀབ་
ནི་གི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ ས་གནས་ཁར་ངོ་མ་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་

པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༧༢། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀུན་ལེགས་

ཆོས་སྐྱིད།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢།)

ཞི་གཡོག་ཨང་:

༢༠༡༧༠༨༠༩༧༥༩།

ལ་བཀོད་:

ཀ་ཀ།

རྒཔོ།

ངོ་སོད་ཨང་:

༢. ཁ་སྨད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༦ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.066

བསོམས་

0.066

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༦ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༣.༡ ཁང་གླ་ཚུ་རྒྱུན་སོ ད ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༦
ཁ་སྨད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༦ གཞུང་གི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་མེན་
པར་ རྒེད་འོག་གི་རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་འདུག།

གཞུང་གི་སོད་ཁྱིམ་ནང་སོད་མི་ འགན་འཛིན་པ་བདུན་ལས་བསྡུ་ལེན་

འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཁང་གླ་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༩ ཚུན་གྱི་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༧༥། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡།

རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༤༠༡༠༠༠༡༩༦། ལ་བཀོད་: ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར།
རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༤༠༡༠༠༠༡༩༦།)
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༡. སྨད་མཚོ །
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༩ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.319
0.319

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡ ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་ལོ ག ་མ་སོ ད ་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༩
སྨད་མཚོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ཚུན་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༩ གི་ལོག་
ཐོབ་ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལོག་མ་སོད་པར་འདུག། སྐྱོན་ཆ་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་རོགས་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་

ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ལོག་མ་སོད་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༧༠༢༡། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་

ཀར་: པདྨ་སྒྲོལ་མ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༨༠༡༡༠༥༡༠། ལ་བཀོད་: མགོན་པོ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༠༦༠༠༧༠༡༠༥༣།)
༢. སྒང་ཟུར།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.117
0.117

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
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༤.༡ ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་ལོ ག ་མ་སོ ད ་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧
སྒང་ཟུར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ཚུན་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༧ གི་ལོག་ཐོབ་
ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལོག་མ་སོད་པར་འདུག། སྐྱོན་ཆ་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་རོགས་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་

སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ལོག་མ་སོད་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༧༠༢༤། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་:

ཨོན་རྡོ་རྗེ།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ།

༡༠༦༠༡༠༠༠༧༨༣།)

ཞི་གཡོག་ཨང་:

༢༠༡༨༠༡༡༠༥༦།

ལ་བཀོད་:

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།

རྒཔོ།

ངོ་སོད་ཨང་:

༡. ཙ་ཀ་ཀླིང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༣༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
4.132
4.132

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༣༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ལཱ་ཚུ་ཐར་ཐོར་སྦེ་ཁ་དབྱེ་སྟེ་བྱིན་ཡོདཔ།

4.000

4.2

ཆོག་མིན་གྱི་ཟད་སོང་ཚུ་གཏང་ཡོདཔ།

0.132

བསོམས་

4.132

༤.༡ ལཱ་ཚུ་ཐར་ཐོ ར ་སྦེ་ཁ་དབྱེ་སྟེ་བྱིན་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༠
ཙ་ཀ་ཀླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འདམ་ཚང་དཔོག་པ་ལས་ བར་མཚོ་དབང་དང་ ཅ་ལ་སྒང་ལྷ་ཁང་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་
སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཐར་ཐོར་སྦེ་ཁ་དབྱེ་སྟེ་བྱིན་ནུག། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་རིན་གོང་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༠ དེ་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་གི་ཚད་
གཞི་ལས་བརྒལ་ཏེ་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ ལཱ་ཚུ་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལཱ་ཚན་གསུམ་ལུ་ཁ་དབྱེ་སྟེ་ མ་དངུལ་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་

ཐོག་ལས་སོད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༤༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: པདྨ་བསྟན་འཛིན། དམངས་

མི། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༧༡༦༠༠༣༠༦༥། ལ་བཀོད་: ཀརྨ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༧༡༦༠༠༢༤༩༤།)
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༤.༢ ཆོག་མིན་གྱི་ཟད་སོ ང ་ཚུ་གཏང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༢
ཙ་ཀ་ཀླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་ཚུ་ཁག་འབག་ཐོག་ལས་སོད་ཡོད་རུང་ འགས་རས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཆོག་མིན་
གྱི་ཟད་སོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༢ བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གི་མཐའ་དཔྱད་རྩིས་བཤད་རྩིས་
འགྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

འགས་རས་ཀྱི་རིན་གོང་ཚུ་

བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༩༤༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: པདྨ་བསྟན་འཛིན། དམངས་མི། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༧༡༦༠༠༣༠༦༥། ལ་བཀོད་
: ཀརྨ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༧༡༦༠༠༢༤༩༤།)

༡. རྡོ ་དཀར།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༡༩ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
2.419
2.419

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༡༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

གནང་བ་མེད་པའི་དངུལ་བཏོན་ཡོདཔ།

2.175

4.2

འགྱིབ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བདེན་སོར་གྱི་དོན་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ།

0.244

བསོམས་

2.419
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༤.༡ གནང་བ་མེད་པའི་དངུལ་བཏོ ན ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༧༥
རྡོ་དཀར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འཆར་གཞི་དང་ ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ གནང་
བ་མེད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༧༥ བཏོན་ནུག། ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ ལས་སྣ་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ལྷག་ལུས་
ཚུ་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཏེ་ ཟད་སོང་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ནང་འཁོད་དམ་

འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༡༥། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་:

ཕུརཔ་ཚེ་རིང་།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ།

༡༠༨༠༡༠༠༡༡༨༨།)
༤.༢

ཞི་གཡོག་ཨང་:

༩༦༡༠༠༨༤།

ལ་བཀོད་:

ལྷགཔ་ཚེ་རིང་།

འགྱིབ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད ་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བདེན་སོ ར ་གྱི་དོ ན ་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོ ད པ་

རྒཔོ།

-

ངོ་སོད་ཨང་:

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༢༤༤
རྡོ་དཀར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གཙང་སྦྲ་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་གྱི་དོན་ལས་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུའི་ཁ་གསལ་ཚུ་

རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་

གཟིགས་འབུལ་མ་འབད་བར་འདུག།

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༨༥༨ གནས་པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་རྨུག་བཙན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་
དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བདེན་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་གཏངམ་ལས་ ཕབ་ཆག་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༤ མ་འཐོབ་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༡༥། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་:

ལྷགཔ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༡༠༠༡༡༨༨། ལ་བཀོད་: ལྷགཔ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༡༠༠༡༡༨༨།)
༢. ལམ་གོང་།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.228

བསོམས།

0.278

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

དངུལ་དེབ་དང་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་བཤད་ཀྱི་དངུལ་བཏོན་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ།

0.228

4.2

འགྱིབ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བདེན་སོར་གྱི་དོན་ལུ་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ།

0.050

བསོམས།

0.278
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༤.༡ དངུལ་དེབ་དང་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་བཤད་ཀྱི་དངུལ་བཏོ ན ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཏེ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨
ལམ་གོང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དུས་མཚམས་༠༡/༠༧/༢༠༡༧ ལས་ ༢༨/༠༢/༢༠༡༨ ཚུན་ དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་བཤད་དང་ དངུལ་
དེབ་ཀྱི་བར་ན་ དངུལ་བཏོན་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨ གི་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཏེ་འདུག། དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་བཏོན་

འབད་ཡོད་མི་དང་མཉམ་པའི་དངུལ་ཚུ་ དངུལ་དེབ་ནང་མེདཔ་ལས་ འགྲིགས་མཐུན་མེདཔ་སྦེ་འཐོན་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་: ༡༦༦༩༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༣། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: པདྨ་བདེ་སྐྱིད། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ཨང་:
༢༠༠༨༠༧༢༦༩། ལ་བཀོད་: མགོནམ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༥༠༠༡༦༩༧།)

༤.༢ འགྱིབ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད ་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བདེན་སོ ར ་གྱི་དོ ན ་ལས་མ་ཕུལ་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠
ལམ་གོང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གཙང་སྦྲ་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་གྱི་དོན་ལས་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུའི་ཁ་གསལ་ཚུ་

རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་

གཟིགས་འབུལ་མ་འབད་བར་འདུག།

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༦༢ གནས་པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་རྨུག་བཙན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་
དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བདེན་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་གཏངམ་ལས་ ཕབ་ཆག་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ མ་འཐོབ་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༦༩༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༤། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཚེ་

རིང་ཆོས་འཛོམས། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༨༠༥༠༦༦། ལ་བཀོད་: མགོནམ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། ངོ་སོད་
ཨང་: ༡༠༨༠༥༠༠༡༦༩༧།)
༣. ལུང་གཉིས།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༡༩ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

2.219
2.219

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༡༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༡༩
ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་རུང་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོག་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༡༩ བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག། མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་བདག་སྲུང་དེ་ཡང་ རྒེད་འོག་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་
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ཡོངས་རོགས་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན་པས། ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ མ་དངུལ་བདག་སྲུང་འབད་དེ་བཞག་མི་
འདི་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལས་འགལ་ཏེ་ ཟད་སོང་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ནང་འཁོད་

དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༦༠༥། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༤། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་

: རྒྱ་མཚོ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤། ལ་བཀོད་: རྒྱ་མཚོ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤།)
༤. ནགས་རྒྱབ།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༡ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་
བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.251

བསོམས།

0.251

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༡ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡ འགྱིབ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད ་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་བདེན་སོ ར ་གྱི་དོ ན ་ལས་མ་ཕུལ་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༡
ནགས་རྒྱབ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གཙང་སྦྲ་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་གྱི་དོན་
ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ གཟིགས་འབུལ་མ་འབད་བར་
འདུག། བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༦༠ གནས་པའི་འགྱིབ་དུང་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་རྨུག་བཙན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་
ཡོད་རུང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བདེན་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་

རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་གཏངམ་ལས་

ཕབ་ཆག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༡ མ་འཐོབ་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༦༩༧། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་

ཀར་: ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༧༠༠༢༢༩༡། ཁག་འབགཔ་རྨུག་བཙན་བཟོ་སྐྲུན། ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་
ཨང་: ༢༠༠༧༦༡༩། ལ་བཀོད་: ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༧༠༠༢༢༩༡།)
༥. ཤར་པ།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༩༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.899

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.599
བསོམས།

1.498
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༩༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.399

4.2

སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

0.500

བསོམས།

0.899

༤ . ༡ ལཱ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༩
ཤར་པ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་མཆོད་རྟེན་གསར་བུ་ལུ་ ལྕགས་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཀྲི་ཝའི་མཚོ་རྒྱལ་
བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༩ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་དང་ ས་གནས་

ཁར་ངོ་མ་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༣༦།

ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༤༠༧༠༠༧།

ཁག་འབགཔ་ཀྲི་ཝའི་བཟོ་སྐྲུན། ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་: ༦༢༣༩། ལ་བཀོད་: བཙན་སྐྱོགས་རྒྱལ་མཚན། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༠༨༠༨༠༠༡༣༣༧། ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༩༠༡༢༢༨།)
༤.༢ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠
ཤར་པ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་མཆོད་རྟེན་གསར་བུ་ལུ་ ལྕགས་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ གནས་
པའི་བརྡ་བྱང་མཁོ་སོད་དང་ བཙུགས་བསྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་ནང་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག། ལྕགས་ཀྱི་བརྡ་བྱང་ལུ་
རྒྱ་ཚད་མི་ལི་མི་ཊར་༢༠༠ x ༢༠༠ x ༦༠༠ གི་རྩི་འདམ་གྱི་དུམ་དང་ ཁྱིམ་ཐོག་ཚུ་མ་བཀབ་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༧༣༦། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༤། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་:

༢༠༠༤༠༧༠༠༧། ཁག་འབགཔ་ཀྲི་ཝའི་བཟོ་སྐྲུན། ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་: ༦༢༣༩། ལ་བཀོད་: བཙན་སྐྱོགས་རྒྱལ་མཚན། རྒཔོ། ངོ་
སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༨༠༠༡༣༣༧། ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༩༠༡༢༢༨།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད །
༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༩
ཀ) ཤར་པ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་མཆོད་རྟེན་གསར་བུ་ལུ་ ལྕགས་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་མཚོ་རྒྱལ་བཟོ་
སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༢ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ གྱང་རྟེན་གྱི་ཀྲི་ཨེམ་ཀྲི་ལྕགས་དུང་ནང་ ཁག་
འབགཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ ས་གནས་ཁར་ངོ་མ་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་གཉིས་ནང་ ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་
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བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༣༦། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། ཞིབ་

རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༤༠༧༠༠༧། ཁག་འབགཔ་མཚོ་རྒྱལ་བཟོ་སྐྲུན། ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་:

༦༢༣༩། ལ་བཀོད་: བཙན་སྐྱོགས་རྒྱལ་མཚན། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༨༠༠༡༣༣༧། ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༩༠༡༢༢༨།)

ཁ) ཤར་པ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་མཆོད་རྟེན་གསར་བུ་ལུ་ ལྕགས་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་མཚོ་རྒྱལ་བཟོ་
སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ཟམ་པའི་ལྕགས་བཟོ་བསྒྲིག་

འབད་ནིའི་ནང་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༣༦། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༣།

རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༤༠༧༠༠༧། ཁག་འབགཔ་
མཚོ་རྒྱལ་བཟོ་སྐྲུན།

ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་:

༦༢༣༩།

ལ་བཀོད་:

བཙན་སྐྱོགས་རྒྱལ་མཚན།

༡༠༨༠༨༠༠༡༣༣༧། ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༩༠༡༢༢༨།)

རྒཔོ།

ངོ་སོད་ཨང་:

༦. བཙན་ཏོ ག །
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༩༨༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
17.126
0.857

བསོམས།

17.983

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༡༢༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.202

4.2

གནང་བ་མེད་པར་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།

6.500

4.3

གྲངས་རྩིས་ཐོ་གཞུང་ནང་འགྱུར་ལྡོག་ཡོདཔ།

3.065

4.4

ས་གནས་ཁར་ལཱ་ཉུང་སུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.134

4.5

སྔོན་བྱིན་ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ།

7.225

བསོམས།

17.126
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༤ . ༡ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༢
བཙན་ཏོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

རྩིས་ཁག་གི་རྩིས་སྣ་ཚུ་ནང་ལས་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༢ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་འདི་དང་ ལ་བཀོད་འགོ་དཔོན་
འདི་གིས་ འབད་བརྩོན་མ་བསྐྱེད་མི་དང་ ལ་རྟོག་འབད་ནིའི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༧༠༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: པདྨ་བདེ་སྐྱིད། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༨༠༧༢༦༩། ལ་བཀོད་:
དོག་ལེགས་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༡༠༠༠༠༨༠༥།)

༤.༢ གནང་བ་མེད་པར་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༠༠
བཙན་ཏོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

འབྲུག་རྒྱལ་རོང་ལས་

ཤ་ན་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་

གནས་ཤ་ན་ལས་ཤིང་ཁ་རབ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་གི་མ་དངུལ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༠༠

ས་

གནང་བ་མེད་པར་ཁ་སྒྱུར་

འབད་དེ་འདུག། རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལས་ གནང་བ་ལེན་ཏེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབོར་འདི་ རྒེད་འོག་གི་གནས་རིམ་ནང་གི་དངུལ་

འབྲེལ་གྱི་དབང་ཆ་ལས་ བརྒལ་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༠༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༦.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཆོས་

སྐྱིད་གླེང་ཀོང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༩༠༡༠༩༡། ལ་བཀོད་: དོག་ལེགས་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༠༨༡༠༠༠༠༨༠༥།)

༤.༣ གྲངས་རྩིས་ཐོ ་གཞུང་ནང་འགྱུར་ལྡོ ག ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༦༥
བཙན་ཏོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཐིམ་ཕུག་གི་ཁག་འབགཔ་ཇེ་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༠༠ སྦེ་
བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་

ས་གནས་ཤ་ན་ལས་ཤིང་ཁ་རབ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་གྲངས་རྩིས་ཐོ་གཞུང་ནང་

དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༦༥ གི་འགྱུར་ལྡོག་ཐོན་ཏེ་འདུག། ས་གནས་ཁར་ ལྕགས་ལྡན་རྩི་འདམ་གྱི་ཡུར་ཟམ་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་
དང་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཇི་ཨེསི་བི་(GSB) མཁོ་སོད་དང་བཤམས་ནིའི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལས་ལྷག་པའི་འགྱུར་ལྡོག་ཐོན་ཏེ་འདུག།
ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ འབད་བརྩོན་མ་བསྐྱེདཔ་དང་ ལ་

རྟོག་དང་ལ་བཀོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༠༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༦.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་

ཀར་: ཆོས་སྐྱིད་གླེང་ཀོང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༩༠༡༠༩༡། ལ་བཀོད་: དོག་ལེགས་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། ངོ་སོད་
ཨང་: ༡༠༨༡༠༠༠༠༨༠༥།)

༤.༤. ས་གནས་ཁར་ལཱ་ཉུང་སུ་བསྟར་སོ ད ་འབད་ཡོ ད ་མི་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤
བཙན་ཏོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ཕུརཔ་ཕག་ན་ལས་ ལབ་ཙ་ཐང་ཚུན་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ མི་སྡེ་
ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤ འཐེབ་སོད་ནུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ ས་གནས་ཁར་ ངོ་མ་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་
འབོར་ཚད་དང་ འགྱིབ་དུང་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་བསྒྲིག་འབད་ནི་དང་ རྡོ་འགྲིག་ནི་ དེ་ལས་ རྩི་འདམ་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་ དངུལ་

སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༠༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༧། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀུ་མར། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༡༠༡༢༥༤། ལ་བཀོད་: དོག་ལེགས་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༡༠༠༠༠༨༠༥།)
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༤.༥ སྔོན་བྱིན་ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༢༥
བཙན་ཏོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ལེམ་རྡོ་ལུ་ ལྕགས་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ མཇུག་བསྡུའི་
ལཱ་གི་རྩིས་ཁའི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༢༥ ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ དངུལ་རྩིས་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༠༨ ཞིབ་

རྟོག་ཨང་: ༧། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༤༠༧༠༠༧། ལ་བཀོད་: དོག་
ལེགས་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༡༠༠༠༠༨༠༥།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད །
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

0.084

5.2

སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.773

བསོམས།

0.857

༥.༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤
བཙན་ཏོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་འཛིན་པ་པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ སྤྱི་

ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ཚུན་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༠༨ ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༣། རྩིས་འགན་:

ཐད་ཀར་: པདྨ་བདེ་སྐྱིད། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༨༠༧༢༦༩། ལ་བཀོད་: དོག་ལེགས་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༠༨༡༠༠༠༠༨༠༥།)

༥.༢ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༣
བཙན་ཏོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ས་གནས་ཤ་ན་ལས་ཤིང་ཁ་རབ་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ བསོམས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༣

གནས་པའི་སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག།

ལཱ་གི་རིག་རྩལ་མེད་མི་དང་

སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་

བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཝི་དབྱིབས་ཆུ་གཡུར་འདི་ ག་ར་ཟད་དེ་ མེདཔ་ཐལ་སོ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༠༨། ཞིབ་

རྟོག་ཨང་: ༦.༣། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཆོས་སྐྱིད་གླེང་ཀོང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༩༠༡༠༩༡། ཁག་འབགཔ་
འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན།
༡༠༨༡༠༠༠༠༨༠༥།)

ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་:

༡༩༨༧།

ལ་བཀོད་:

དོག་ལེགས་ཚེ་རིང་།

རྒཔོ།

ངོ་སོད་ཨང་:

༧. རྡོ བ་ཤར་རི།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
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དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.177

བསོམས།

0.177

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༤.༡ ལཱ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥
ཀ)

རྡོབ་ཤར་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ལྷ་ཁང་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་

མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥

འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ རབ་གསལ་དང་སྒོ་ དེ་ལས་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ལུ་ གསུམ་དག་གི་ཚོན་གཏང་མི་ནང་ དངུལ་

སོད་འབད་ཡོད་མི་དང་ ངོ་མ་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

: ༡༦༧༡༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཁྱུང་བདུད་རྡོ་རྗེ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་:

༢༠༠༧༠༧༠༨༢། ཨོན། མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༢༠༠༠༣༦༡། ལ་བཀོད་: ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༠༨༠༢༠༠༡༤༤༥།)

ཁ) རྡོབ་ཤར་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་རྟ་ཇོ་མོ་ལས་ བེམ་རྫིང་ཁ་ཚུན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ མི་སྡེ་
ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཝི་དབྱིབས་ ཆུ་གཡུར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ས་གནས་
ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༡༠། ཞིབ་རྟོག་

ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཁྱུང་བདུད་རྡོ་རྗེ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༧༠༧༠༨༢། རྟ་ཇོ་མོ་
-བེམ་རྫིང་ཁ་མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ།
༡༠༨༠༢༠༠༡༤༤༥།)

ངོ་སོད་ཨང་:

༡༠༨༠༢༠༠༡༠༥༨།

ལ་བཀོད་:

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

རྒཔོ།

ངོ་སོད་ཨང་:

༡. ཤུ་མར།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.063

བསོམས་

0.063
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ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣
ཤུ་མར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤ་ལི་-རྫིང་རི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་གྱི་ཁག་འབགཔ་རྣམ་རྒྱལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ འཐེབ་སོད་ནུག། ཁག་འབགཔ་གིས་ ས་གནས་ཁར་འཁོར་ལམ་བཀོད་སྒྲིག་དང་ གཡུར་བ་ས་བཅད་ཀྱི་ས་རྐོ་
རྡོ་སློག་གི་གྲངས་ཚད་ ཀིའུ་བིཀ་མི་ཊར་༢༩༡༠ ལས་བརྒལ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་མེད་རུང་ ཀིའུ་བིཀ་མི་ཊར་༣༠༥༩ གི་དངུལ་སོད་

འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༥༥༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: དམ་ཆོས་བཟང་མོ། ས་གནས་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༧༠༧༠༥༧། ཁག་འབགཔ་རྣམ་རྒྱལ་བཟོ་སྐྲུན། ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་: ༥༧༦༢། ལ་བཀོད་
: སངས་རྒྱས་ཆོས་འཕེལ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༩༠༥༠༠༥༦༤༢།)

༡. ཕུན་ཚོ ག ས་དཔལ་རི།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༡༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
1.812

བསོམས་

1.812

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༡༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད །
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.741

5.2

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

1.071
བསོམས་

1.812

༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༡
ཀ)

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གཏེར་སྒང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་མི་
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ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༠ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བཀོལ་སོད་ངོ་མ་ཆུ་ཚོད་༩༤༡ འབད་

ཡོད་རུང་ ཆུ་ཚོད་༡༠༠༤ གི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༢། ཞིབ་རྟོག་

ཨང་: ༡.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བི་རན་གི་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༩༠༧༡༥༢། ལ་བཀོད་: རོ་བཊ་
ཁ)

ལེབ་ཅ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༢༠༠༣༥༤༨།)

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གཏེར་སྒང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་མི་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༣ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བརྙ་གླ་སོད་པའི་སྐབས་ ཉིན་མ་ལོ་ཟ་
ནི་དང་ ས་རྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རྡོབ་བཙུགས་སྒྲིག་དང་བཏོན་ནིའི་དུས་ཚོད་ཚུ་མ་བཏོགས་པར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༢། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བི་རན་གི་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ག)

ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༩༠༧༡༥༢། ལ་བཀོད་: རོ་བཊ་ལེབ་ཅ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༢༠༠༣༥༤༨།)

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གཏེར་སྒང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་མི་
ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༨ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ རིན་གོང་བཀོད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་ལས་བརྒལ་ བཀོད་
ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྡོ་ཕུང་དཀྲུམ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ལུ་ ཆུ་ཚོད་རེ་ལུ་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༡,༩༩༩ གི་རིན་བཀོད་འབད་

དེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་༣,༥༠༠ དངུལ་སོད་འབད་དེ་དུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༢། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༣། རྩིས་

འགན་: ཐད་ཀར་: བི་རན་གི་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༩༠༧༡༥༢། ལ་བཀོད་: རོ་བཊ་ལེབ་ཅ། རྒཔོ། ངོ་
སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༢༠༠༣༥༤༨།)

༥.༢ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༧༡
ཀ)

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༩ ཚུན་ སྡེ་ཚན་ཁག་དང་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་
དངུལ་ཀྲམ་ས་༠.༩༢༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཡང་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱིས་བྱིན་ཡོད་པའི་ སྤྱི་

མཐུན་མི་སྡེའི་འགན་ཁུར་གྱི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ གནང་གྲོལ་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༢། ཞིབ་རྟོག་

ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རོ་བཊ་ལེབ་ཅ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༢༠༠༣༥༤༨། ལ་བཀོད་: རོ་བཊ་ལེབ་ཅ། རྒཔོ།
ཁ)

ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༢༠༠༣༥༤༨།)

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་

ཕགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠ འཛིན་

གྲོལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༢། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༣། རྩིས་

འགན་: ཐད་ཀར་: སངྱས་དཔལ་འབྱོར། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༧༠༥༠༤༥། ལ་བཀོད་: རོ་
བཊ་ལེབ་ཅ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༢༠༠༣༥༤༨།)
༢. རྡོ ་ཕུག་ཅན།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
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དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.942
བསོམས་

0.942

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༢
ཀ)

རྡོ་ཕུག་ཅན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སུ་རས་ལས་སངས་རྒྱས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ལྕགས་ལྡན་རྩི་འདམ་གྱི་ཟམ་པ་བཟོ་
སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་འོད་ཟེར་༢༠༡༡ བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༠ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་
ས་གནས་ཁར་ངོ་མ་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་

དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་

ཞུགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༢༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བཀྲིས་

སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༣༠༤༠༢༠༨༧། ཁག་འབགཔ་འོད་ཟེར་༢༠༡༡ བཟོ་སྐྲུན།
ཁ)

ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་: ༥༨༡༩། ལ་བཀོད་: པ་དམ་བྷ་དུར་རའི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༦༠༠༣༠༡༢།)
རྡོ་ཕུག་ཅན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

རྒཔོ་གི་ཡིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་

ཧཱ་གི་ཁག་འབགཔ་ཨོན་སྒྲོལ་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་དང་ ས་གནས་ཁར་
བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༨༢༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་:

༢༠༡༣༠༤༠༢༠༨༧། ཁག་འབགཔ་ཨོན་སྒྲོལ་མ་བཟོ་སྐྲུན། ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་: ༥༧༠༨། ལ་བཀོད་: པ་དམ་བྷ་དུར་རའི།
ག)

རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༦༠༠༣༠༡༢།)

རྡོ་ཕུག་ཅན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨ་རི་སྒང་ལས་གནམ་ཆུ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཚེ་རིང་མཁོ་ཆས་
དང་གླ་སོད་ཚོང་ལས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༡ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ས་གནས་ཁར་ངོ་མ་

སྦེ་ཆུ་ཚོད་༢༦༩ བཀོལ་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཆུ་ཚོད་༣༠༥ གི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༢༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༣། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱས། ཞིབ་རོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༣༠༤༠༢༠༨༧། ཚེ་རིང་མཁོ་ཆས་དང་གླ་སོད་ཚོང་ལས། ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་: ༢༠༠༩༢༨༠། ལ་བཀོད་:
པ་དམ་བྷ་དུར་རའི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༦༠༠༣༠༡༢།)
༣. རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

110

དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

1.112

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.256
བསོམས་

1.368

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༢
རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ བཤད་ཏི་ཆུ་
གི་གུ་ལས་ ལྕགས་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༢ མ་

བཀལ་བར་འདུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་དེ་ རྩིས་ལེན་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༥༠། ཞིབ་

རྟོག་ཨང་: ༢.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བཀྲིས་དབང་ཕྱུག། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨། ལ་
བཀོད་: རཏ་ན་བྷ་དུར་ག་ལེགས། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༩༠༠༡༠༡༡།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༥.༡ དངུལ་ཆད་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༦
རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རྩིག་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༢༠༩ འཐེབ་སོད་ནུག། ལོགས་གཅིག་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ ལྕགས་ལྡན་རྩི་འདམ་དང་ རྩི་འདམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༥ ཚངམ་སྦེ་མ་སོད་པར་འདུག། ཁག་འབགཔ་ལུ་ ངེས་ཏིག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༦ སོད་དགོཔ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་

ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༥༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བཀྲིས་དབང་ཕྱུག། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་
ཨང་: ༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨། ལ་བཀོད་: རཏ་ན་བྷ་དུར་ག་ལེགས། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༩༠༠༡༠༡༡།)
༤. གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༠༧༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
2

དབྱེ་སྡེ།
ལྐོག་ཟ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.838
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

5

10.235
བསོམས་

11.073

ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
༢.༡ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚང་པར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༨
གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༨

གི་ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་

མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འགྱིབ་དུང་དང་ འགྲིག་ཁ་ དེ་ལས་ མཐའ་སྐྱོར་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཚང་འགྲིག་མིན་འདུག། ཆད་དཀོན་འདི་
ཡང་ ས་གནས་ཁར་ཅ་ཆས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་མ་འབད་མི་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཐོབ་ཡོད་མི་དང་ སོད ་ཡོད་པའི་མཛོད་ཐོ་མེད་

མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༣༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཤེས་རབ་བཟང་པོ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།
༡༡༢༠༣༠༠༤༢༧༢།)

ཞི་གཡོག་ཨང་:

༢༠༠༨༠༥༠༦༧།

ལ་བཀོད་:

ཀཱལ་ཡན་པར་དཱན།

རྒཔོ།

ངོ་སོད་ཨང་:

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༢༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་ནང་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།

8.870

5.2

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

1.365
བསོམས་

10.235

༥.༡ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་ནང་ཟད་སོ ང ་ཆུད་ཟད་སོ ང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༨༧༠
གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

གོང་འཕེལ་ཆུང་བའི་ལས་འགུལ་དང་

འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་

ལས་ རིམ་བཞིན་ ཇི་ཏི་ཀ་དང་ཁ་ དེ་ལས་ མཐར་སྤུང་གི་ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༨༧༠ ཟད་སོང་གཏང་
ནུག། ཅ་ཆས་ཚུ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གིས་བསྟར་སོད་འབད་ནུག། ཨིན་
རུང་ བརྟག་ཞིབ་ཡོངས་རོགས་མ་འབད་མི་དང་ རིམ་སྒྲིག་འཛོལ་མི་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལས་
བརྟེན་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ དམིགས་དོན་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་སྦེ་འགྱོ་མ་བཏུབ་དང་ བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་ལས་

ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༣༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཚེ་རིང་ཕུན་

ཚོགས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༣༠༤༠༢༠༨༦། ལ་བཀོད་: ཤེས་རབ་བཟང་པོ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་
འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༨༠༥༠༦༧།)

112

༥.༢ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༥
ཀ)

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ས་གནས་མཐར་སྤུང་ལུ་

ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་

མི་སྡེ་ཁག་

འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ འགྱིབ་དུང་གི་རིང་ཚད་ ས་གནས་ཁར་ངོ་མ་

སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་དང་ཕདཔ་ད་ ཚད་མཇལ་ཀི་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འཛོལ་ཏེ་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༣༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༣། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: སྐལ་བཟང་། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།
ཞི་གཡོག་ཨང་:
ཁ)

༢༠༠༨༠༥༠༦༧།)

༢༠༠༨༠༧༡༨༧།

ལ་བཀོད་:

ཤེས་རབ་བཟང་པོ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ཨང་:

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་རྩེ་གི་བདེ་སྐྱིད་དབྱངས་འཛོམས་ཚོང་ལས་ནང་ལས་ འགྱིབ་དུང་འགྲིག་
ཁ་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༡ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ གནང་བ་འགྲོལ་ཏེ་ཡོད་པའི་
ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་འགྱིབ་ཆས་ཚོང་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱི་གོང་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་གོང་ཚད་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་

ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༣༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༤། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ལུང་བསྟན་དཔལ་སྒྲོན། རྩིས་

འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༠༠༧༢༠༥། ལ་བཀོད་: ཤེས་རབ་བཟང་པོ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་:
ག)

༢༠༠༨༠༥༠༦༧།)

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་དངོས་གྲུབ་གླིང་ལུ་ ལྕགས་ལྡན་རྩི་འདམ་གྱི་ཟམ་པ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་
ཁག་འབགཔ་ཀེ་ངག་དབང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༡ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རྩིག་
གྱང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་དང་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་ངོ་མ་སྦེ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་ནང་ ཁྱད་

པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༣༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཚེ་

རིང་ཕུན་ཚོགས། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༣༠༤༠༢༠༨༦། ལ་བཀོད་: ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༨༠༧༠༣༦།)

༥. རྟ་ལྡིང་།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.550

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.350

བསོམས་

0.900

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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༣.༡ རྒྱང་རྟེན་ནང་འགྲོ་སོ ང ་ཆུད་ཟད་སོ ང་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༠
རྟ་ལྡིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་གི་གདོང་ཁར་ཡོད་པའི་སྤྲིང་ཟམ་གྱི་དོན་ལུ་ གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༥༥༠ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནུག། ལཱ་དེ་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གིས་བསྟར་སོད་འབད་དེ་འདུག། ཤུལ་མར་ གྱང་རྟེན་དེ་ ཆུ་རུད་ཀྱིས་
ཡོངས་རོགས་སྦེ་འབག་སོངམ་ལས་ འགྲོ་སོང་ཆུད་ཟད་དང་ གཞུང་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྐུ་གྱོང་བཀལ་ཏེ་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ འཆར་

གཞི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བརྩམ་མི་དང་ ལཱ་ཚུ་གནམ་བྱཱ་ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ བསྟར་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༡༣། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༣། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: དིལ་བྷ་དུར་ག་ལེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་

གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༥༠༨༡༥༡། ཕུར་པ་སིང་ཏ་མང་། ཁྲི་འཛིན། མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༥༠༠༠༢༣༣། ལ་བཀོད་: ཇ་
གཏ་བྷ་དུར་ག་ལེ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༥༠༠༡༣༠༣།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ཐོབ་བརྗོད་མ་བཀོད་པའི་ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཡོདཔ།

0.272

4.2

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།

0.078

བསོམས་

0.350

༤.༡ ཐོ བ་བརྗོད་མ་བཀོད་པའི་ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༢
རྟ་ལྡིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལས་ར་ ཁག་འབགཔ་སོ་སོ་ཚུའི་མིང་ཐོག་ཁར་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༢༧༢

གི་ཐོབ་བརྗོད་མ་བཀོད་པའི་ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་ཚུ་འདུག།

ཁག་འབགཔ་ཚུ་གིས་

ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ཚར་ཏེ་

གནོད་སྐྱོན་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ཚུ་ཡང་རོགས་ཡོད་རུང་ ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་མ་བཀོད་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༡༣། ཞིབ་

རྟོག་ཨང་: ༡.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༠༠༧༢༠༧། ལུང་བསྟན་
དཔལ་སྒྲོན། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༠༠༧༢༠༥། ལ་བཀོད་: ཇ་གཏ་བྷ་དུར་ག་ལེ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༥༠༠༡༣༠༣།)
༤.༢ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨
རྟ་ལྡིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ རྟ་བབས་འགྲམ་སྟོད་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ལུ་ ལོ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་

ཉིན་གྲངས་༢༧༤ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ མ་བཀལ་ནུག། ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ མཐའ་དཔྱད་ཁག་འབགཔ་གི་གོང་ཚད་ལས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ མ་བཀལ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་:༡༦༩༡༣། ཞིབ་རྟོག་ཨང་:༢.༡། རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་: དིལ་བྷ་དུར་ག་ལེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ཨང་

:༢༠༠༥༠༨༡༥༡། འཆི་མེད་དོ་ཡ། ཁྲི་འཛིན། མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ། ངོ་སོད་ཨང་:༡༡༢༡༥༠༠༢༢༨༨། ལ་བཀོད་: ཇ་གཏ་བྷ་དུར་ག་ལེ། རྒཔོ།
ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༥༠༠༡༣༠༣།)

114

༦. བསྟན་འབྲུག།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༡༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.676

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.634
བསོམས་

1.310

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡ ཅ་ཆས་འཐེབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༦
བསྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་འོག་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༦༧༦

གནས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག།

རྒེད་འོག་གི་མཛོད་ཆས་ནང་

ཅ་ཆས་ཚུ་ཧེ་མ་ལས་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་

དགོས་མཁོ་ལས་ལྷག་སྟེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ མཛོད་ཐོ་ཚངམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་: ༡༦༩༡༥། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩། ལ་བཀོད་:
ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༤
བསྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགྱིབ་དུང་གི་སྐྱོར་ཆས་ཚུ་ རིན་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་མཐོ་བའི་རིན་གོང་ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ བདེ་སྐྱིད་དབང་མོ་ཚོང་ཁང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༤ འཐེབ་སོད་ནུག། གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩

གི་རོང་ཁག་གི་ལོ་བསྟར་རིན་བསྡུར་གྱི་རིན་གོང་དང་ ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་གཉིས་ནང་ལས་རྩིས་བཏོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༡༥། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཡོན་ཏན་ནོར་བུ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་:
༢༠༠༥༠༧༢༡༠། ལ་བཀོད་: ཉི་མ་འབྲུག་པ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༡༦༠༠༠༣༧༩།)
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༧. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༨༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

0.456

2

ལྐོག་ཟ།

0.743

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.363

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

1.209

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.412
བསོམས་

3.183

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་
དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1.1

མ་དངུལ་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.406

1.2

གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.050

བསོམས་

0.456

༡.༡ མ་དངུལ་གཡོ ་ སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༦
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆུ་སོད་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ སོ་ནམ་པའི་སོང་བརྡར་བྱིན་ཡོད་མི་ནང་ སོང་བརྡར་གྱི་ཉིན་
གྲངས་ལྷག་འཐེབ་བཟོ་བའི་སྒོ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༦ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། སོང་བརྡར་གྱི་ཉིན་གྲངས་ངོ་མ་དེ་ དངུལ་སོད་

འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་དང་ག་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ ཉུང་སུ་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་:

༤། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ངག་དབང་རྡོ་རྗེ། སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༠༤༠༧༢༣༠། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་
རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

༡.༢ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ལོ ག ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠
དྭངས་གླིང་ཚོད་བསྲེ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཞིང་རྨོ་འཕྲུལ་ཆས་ཆུང་བ་དེ་ ལོག་སོད་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ སྒེར་གྱི་མི་
ངོམ་གཅིག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ སྦེ་བཙོང་གཏང་ནུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༥ ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ འབད་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཞིང་རྨོ་འཕྲུལ་ཆས་ཆུང་བ་འདི་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་བདག་འཛིན་འོག་ལུ་བཞག་ནུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་གིས་ ལ་རྟོག་དང་ལ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་ཀུན་སོད་
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མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༨། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ།

ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2.1

ཅ་ཆས་ཚུ་ཆད་དཀོན་བྱུང་ཡོདཔ།

0.542

2.2

དངུལ་རྐྱང་ཆད་ལུས་ཤོར་ཡོདཔ།

0.137

2.3

རྩིས་སུ་ཚང་འགྲིག་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ།

0.064

བསོམས་

0.743

༢.༡ ཅ་ཆས་ཚུ་ཆད་དཀོན་བྱུང་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༢
ཀ)

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༥ གནས་པའི་གྲུ་ཟུར་གྱི་ཀཝ་ཚུ་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་འདུག། ས་
གནས་ཁར་ གྲུ་ཟུར་གྱི་ཀཝ་གྱངས་ཁ་༨༠༠ ཡོད་མི་ལས་ ༤༣༦ འབྱང་སྟོར་ཤོར་ཏེ་འདུག། ཆད་དཀོན་འདི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་མ་འབད་མི་དང་ སྣང་མེད་འབད་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་

རྟོག་ཨང་: ༡.༣.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི།
ཁ)

རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༡ གནས་པའི་གློག་རཝ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོ ན་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
ཡོད་པའི་རྩི་ས་ཆད་དཀོན་བྱུང་སྟེ་འདུག། རྩི་ས་ཕད་ཅུང་༡༥༠ ཡོད་ས་ལས་ ༦༤ འབྱང་སྟོར་ཤོར་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༣.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠། ལ་
བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)
ག)

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨

གནས་པའི་གློག་རཝ་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་

ཆད་དཀོན་བྱུང་སྟེ་

འདུག། ཁྱད་པར་འདི་ཡང་ མཛོད་ཐོ་དང་འཁྲིལ་མཛོད་ཆས་ལྷག་ལུས་དང་ དངོས་མཐོང་གྱངས་ཁ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
བདའ་ཟུན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༣.༣། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ས་མིར་གི་རི།

རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)
ང་)

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ གནས་པའི་འགྱིབ་དུང་ མི་ལི་མི་ཊར་༢༠ དང་༢༥ དེ་ལས་
༦༣ འབད་མི་ཚུ་ཆད་དཀོན་བྱུང་སྟེ་འདུག། མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ་དང་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ་ནང་ ཁྱད་
པར་ཞུགས་ཏེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༣.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: སུར་ཇེ་གུ་རུང།

དམངས་མི། ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༢༡༤༠༠༠༥༧༣། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)
ཅ)

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་གི་མཁོ་སོད་པ་ དབང་འདུས་རྩི་ས་ལས་སྡེ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ གནས་པའི་རྩི་ས་ཆད་དཀོན་བྱུང་སྟེ་འདུག། རྩི་ས་ཕད་ཅུང་༣༣༣ ཡོད་ས་ལས་ ༡༨༢ ཕྱིར་སོད་འབད་
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ཡོདཔ་དང་ ཕད་ཅུང་༡༥༡ འབྱང་སྟོར་ཤོར་ཏེ་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ མཛོད་ཐོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་

བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༣.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: སུར་ཇེ་གུ་རུང། དམངས་མི།

ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༢༡༤༠༠༠༥༧༣། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

༢.༢ དངུལ་རྐྱང་ཆད་ལུས་ཤོ ར ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་དམངས་མི་གིས་ མི་སེར་གྱི་བསྡུ་དངུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨ ལོག་སོད་འབད་ནུག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལས་འགོ་བཙུགས་ དུར་ཁྲོད་བདག་འཛིན་པའི་དངུལ་ཕོག་སོད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒེད་འོག་གིས་ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་ དངུལ་

ཀྲམ་༡༨༠ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༩། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: སུར་ཇེ་གུ་

རུང། དམངས་མི། ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༢༡༤༠༠༠༥༧༣། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)
༢.༣ རྩིས་སུ་ཚང་འགྲིག་མ་བཀོད་པར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཁང་ཁྱིམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ཆུ་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༤ ཚང་འགྲིག་རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་འདུག། བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༧ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༣ རྐྱངམ་ཅིག་རྩིས་སུ་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ རྒེད་འོག་ནང་ དངུལ་སོད་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཞག་ནིའི་

དོན་ལས་ འབྱོར་རྟགས་སོད་ནི་དང་ དངུལ་སོད་མི་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་སོལ་ཚུ་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་

རྟོག་ཨང་: ༡༠.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: སུར་ཇེ་གུ་རུང། དམངས་མི། ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༢༡༤༠༠༠༥༧༣། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི།
རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༣ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༣.༡ ཅ་ཆས་ཚུ་བཀོལ་སོ ད ་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༣
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༣

གནས་པའི་གློག་རཝ་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་

བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་

བཞག་ནུག། ནུས་ཤུགས་འཕྲུལ་ཆས་(Polar energizer) དང་ ཉི་ཤུགས་འཐེན་མི་(solar panel) དེ་ལས་ ས་གློག་ཐོག་
ལེབ་(earthing slabs) ཚུ་ བཀོལ་སོད་དང་ མཛོད་ཐོ་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ ས་གནས་ཁར་ར་བཞག་སྟེ་འདུག། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༥། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།
ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
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རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.740

4.2

བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.259

4.3

བསྡུ་ལེན་ཚང་འགྲིག་རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ།

0.210

བསོམས་

1.209

༤.༡ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༠
ཀ)

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༠ གི་ཟད་སོང་
གཏང་ནུག།

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ནང་ཟད་སོང་གཏང་ཡོད་མི་ཚུ་

ཐོ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་མེདཔ་དང་

ཁ་གསལ་ཚུ་

མེདཔ་ལས་ ཟད་སོང་གི་དགོས་དོན་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༡།

རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: སུར་ཇེ་གུ་རུང། དམངས་མི། ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༢༡༤༠༠༠༥༧༣། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་
ཁ)

སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

བཅའ་སྒྲིག་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ནང་

ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༣༠༠ གཏང་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནིའི་དོན་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མིག་བཏོན་འབད་ནི་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་:༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༥། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠། ལ་
བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

༤.༢ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༩
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ས་སྣུམ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཟད་སོང་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༢༥༩ བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག། ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ ལ་རྟོག་ལངམ་སྦེ་མ་འབདཝ་དང་ དངུལ་སོད་ཚུ་གི་གནང་བ་འགྲོལ་བའི་

སྐབས་ རྣམ་བདག་གི་སྒོ་ལས་མ་འབད་བའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༢། རྩིས་

འགན་: ཐད་ཀར་: སུར་ཇེ་གུ་རུང། དམངས་མི། ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༢༡༤༠༠༠༥༧༣། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

༤.༣ བསྡུ་ལེན་ཚང་འགྲིག་རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མི་སེར་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠ ཚང་འགྲིག་རྩིས་སུ་མ་བཀོད་
པར་འདུག། བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༧ འཐུང་ཆུ་བདག་འཛིན་པ་ལུ་སོད་

ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠ རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡༠.༢། རྩིས་

འགན་: ཐད་ཀར་: སུར་ཇེ་གུ་རུང། དམངས་མི། ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༢༡༤༠༠༠༥༧༣། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༢
ཀ)

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨེཛ་ར་བཟོ་སྒྲིག་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ ས་གནས་རྐང་དུང་ཕུག་ལུ་ གློག་རཝ་བསྐོར་ནིའི་ལཱ་
བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༩ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་ངོ་མ་སྦེ་བསྟར་
སོད་འབད་ཡོད་མི་དང་

དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་ནང་

ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༤.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རྡོ་ཕུག་འབྲུག་པ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ཁ)

ཨང་: ༢༠༡༡༠༡༢༠༥། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨེཛ་ར་བཟོ་སྒྲིག་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ ས་གནས་རྐང་དུང་ཕུག་ལུ་ གློག་རཝ་བསྐོར་ནིའི་ལཱ་
བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ འཐེབ་སོད་ནུག། གྲུ་ཟུར་གྱི་ཀཝ་ རྒྱ་ཚད་མི་ལི་མི་ཊར་40x40x6
མཁོ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ བཟོ་སྒྲིག་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ མི་ལི་མི་ཊར་40x40x5 མཁོ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་
འཐེབ་སོད་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༤.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རྡོ་ཕུག་འབྲུག་པ།

ག)

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༡༠༡༢༠༥། ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་རྩེ་གཡུ་སྒྲོན་ལྷམོ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ ཤི་བ་ལ་ཡ་ལྷ་ཁང་ནང་པྲ་བྷ་ཅཱན་ཚོགས་ཁང་
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་ངོ་མ་སྦེ་བསྟར་སོད་
འབད་ཡོད་མི་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་ནང་ ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་: ༡༦༨༦༨། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༧.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: སུར་ཇེ་གུ་རུང། དམངས་མི། ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༢༡༤༠༠༠༥༧༣།
ལ་བཀོད་: ས་མིར་གི་རི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༢༠༢༠༠༠༩༠༠།)

༡. བདེ་སྐྱིད་གླིང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
3

དབྱེ་སྡེ།
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.085

བསོམས་

0.085

༣.༡ འོ ང་འབབ་ཆད་ལུས་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥
བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ གི་འོང་འབབ་ཆད་ལུས་ཤོར་ཏེ་འདུག། ཁྱད་པར་འདི་ཡང་
རྒྱུན་སོད་རྩིས་ཁྲ་ཨང་༡༠༢༧༤༧༥༡༥

ཅན་མའི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་བཤད་དང་

དངུལ་དེབ་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་
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བརྟེན་བྱུང་ནུག། དངུལ་ཁང་གི་མཇུག་སོམ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ ཡོད་མི་དང་ཕདཔ་ད་ དངུལ་དེབ་ནང་ མཇུག་སོམ་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༠ ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༥ གི་འོང་འབབ་ཆད་ལུས་འཐོན་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༢༧།

ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: པ་དམ་སིང་མོང་གར། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༣༠༣༠༠༠༢༥༦། ལ་བཀོད་: པ་དམ་སིང་
མོང་གར། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༣༠༣༠༠༠༢༥༦།)
༢. དགེ་ལེགས་ཕུག།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.088

བསོམས་

0.088

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད །
༥.༡ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨
དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

མཁོ་སོད་པ་འཆི་མེད་འཇམ་དབྱངས་ཚོང་ལས་ལུ་

འགྱིམ་དུང་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༨ འཐེབ་སོད་ག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ གནང་འགྲོལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་གོང་ཚད་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ཡང་ འགྱིབ་དུང་གི་ཆེ་ཆུང་ མི་ལི་མི་ཊར་༦༣ དང་ ༥༠ དང་ ༤༠ དེ་
ལས་ ༣༢ འབད་མི་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༣༧། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་

ཀར་: སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན། འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེནཔ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༡༠༦༠༠༣༠༩༨། ལ་བཀོད་: ཨོན་དབང་ཕྱུག། རྒཔོ། ངོ་སོད་
ཨང་: ༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣།)

༡. ཕུན་ཚོ ག ས་ཐང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.133
0.133
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣
ཕུན་ཚོགས་ཐང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་ཁག་འབགཔ་སངས་རྒྱས་ལྷ་མོ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ རྒེད་འོག་གི་ཡིག་
ཚང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣ ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལ་བར་འདུག། ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་
ཉིན་གྲངས་༣༧༧ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༤ བཀལ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡ རྐྱངམ་ཅིག་ལས་མ་བཀལ་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༥༢༤། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་

ཀར་: དམ་ཆོས་བཟང་མོ། དྲུང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༧༠༧༠༩༨། ཁག་འབགཔ་སངས་རྒྱས་ལྷ་མོ་བཟོ་སྐྲུན།
ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ཨང་: ༤༧༦༩། ལ་བཀོད་: འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༡༠༩༠༠༠༣༧༩།)

༡. བྲག་སྟེང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.600

བསོམས་

0.600

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༥.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠

བྲག་སྟེང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༦༠༠ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ གི་ལོ་མཇུག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་

ཡོད་པའི་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལས་ འཛིན་གྲོལ་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༨༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢། རྩིས་
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འགན་: ཐད་ཀར་: སངྱས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༨༢༠༡༡༠༥༢༢། ལ་བཀོད་: ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ།
ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༧༠༡༠༠༡༧༠༤།)
༢. སྟང་སི་སྦྱིས།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༦ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

0.021

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.145
བསོམས་

0.166

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་
དེ་ཡོད།
༡.༡ ལཱ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༡
སྟང་སི་སྦྱིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སན་ལྡན་སྦྱིས་ལུ་ ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ས་གོ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༢༡ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་སར་ལེབ་དང་ ཁྱིམ་ཐོག་གི་ཟུར་དང་ཁྲམ་བཙུགས་
བསྒྲིག་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་

བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་

དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༤༨༡། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༤། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཤེར་པ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་:
༢༠༠༧༠༧༨༩། ལ་བཀོད་: མགོནམ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༧༠༥༠༠༢༡༩༧།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

དངུལ་འབོར་རྩིས་སྙོམས་མེདཔ།

0.067

5.2

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

0.078
བསོམས་

0.145

༥.༡ དངུལ་འབོ ར ་རྩིས་སྙོམས་མེདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧
སྟང་སི་སྦྱིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༦/༢༠༡༨ ཚུན་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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༠.༠༦༧ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་གི་དུས་མཚམས་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་

ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༨༡། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཚེ་རིང་ཟླ་བ། རྩིས་འཛིན་

ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༢༠༡༤༡༢༠༤༨༨༠། ལ་བཀོད་: མགོནམ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༧༠༥༠༠༢༡༩༧།)
༥.༢ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨

སྟང་སི་སྦྱིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༧༨ རྩིས་ལོ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ གི་ཨིན་
པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༨༡། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༥། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན། ཞི་གཡོག་ཨང་:

༢༠༡༤༡༢༠༤༨༨༠། ལ་བཀོད་: མགོནམ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༧༠༥༠༠༢༡༩༧།)

༡. འབུམ་སྡེ་གླིང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2

ལྐོག་ཟ།

0.065

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.070
བསོམས།

0.135

ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་འདི་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
2.1 དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུཔ་བསྡུ་གསོ ག ་གི་འཐུས་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 0.065
འབུམ་སྡེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལུ་ དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུཔ་གི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གི་ འོང་
འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་འདི་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༦ དང་ ནགས་ཚལ་དང་
གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་ནུག།

ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུཔ་བསྡུ་གསོག་
གི་ལམ་སྟོན་ལུ་ མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16428 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

མ་ནི་དབང་གྲགས། ཧེ་མའི་རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11601001060 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག། རྒཔོ་
ངོ་ཚབ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11601001512 །
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ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1 རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ འོ ས ་འབབ་མེད་པར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.070
འབུམ་སྡེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ འོས་འབབ་མེད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༧༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠ ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་གྱི་དོན་ལུ་སོད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠
རྒེད་འོག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་བཏོན་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་དང་ ལ་བཀོད་ལངམ་

མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16428 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མ་ནི་དབང་གྲགས། ཧེ་

མའི་རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11601001060 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག། རྒཔོ་ངོ་ཚབ། མི་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར་ཨང་11601001512 །
༢. སྟོ ང་མ་བྱང་ས།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.600
བསོམས་

0.600

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༥.༡ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འཆར་གཞི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༦༠༠
སྟོང་མ་བྱང་ས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩

ལུ་

ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་

ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠

གཏང་པའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འཆར་གཞི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ འགོ་མ་བཙུགས་པར་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་
རྒེད་འོག་དང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལ་རྟོག་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་ཁར་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་རང་མོས་འབད་བརྩོན་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༣༣། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། ངོ་སོད་

ཨང་: ༡༡༦༠༦༠༠༣༠༩༦། ལ་བཀོད་: བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༦༠༦༠༠༣༠༩༦།)
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༡. རྩི་རང་སྟོ ད །
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༤

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་

འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

5

0.954
བསོམས།

0.954

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
5.1 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.954
རྩི་རང་སྟོད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྤྲིང་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཅ་དངོས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་སོད་མི་གི་ཐད་ཁར་ སྟག་སེང་བཟོ་
སྐྲུན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྤྱི་ཚེས་༨/༩/༢༠༡༩ ཚུན་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༤ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་

ངོ་རྟགས་ཨང་16800

།

ཞིབ་རྟོག་ཨང་5

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ནར་བྷ་དུར་རའི།

རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11812001170 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ནར་བྷ་དུར་རའི། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11812001170 །
༢. སེམས་ལྗོངས།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.110
0.110

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
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4.1 ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.110
སེམས་ལྗོངས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠

གི་ཁག་འབག་པའི་དངུལ་སོད་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ནུག།

ཁག་

འབགཔ་ རྩི་རང་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་ཡོད་མིའི་དངུལ་འབོར་འདི་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་གི་ལམ་རྒྱ་གྲམ་ལས་ བཀྲིས་
གླིང་སྟོད་སོ་ནམ་འཁོར་ལམ་ཚུན་ཚོད་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་སོད་ཨིན་པས། ནོར་
འཁྲུལ་འདི་

གོང་འཕེལ་ཆུང་བའི་ལས་འགུལ་ནང་

མ་དངུལ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16802 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་4 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀྲོབ་ནཱཏ་ཨ་ཅར་ཇ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11810002115 །

རྩི་རང་བཟོ་སྐྲུན། རྩི་རང་། སི་དྲི་བི་ཨང་7520 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀྲོབ་ནཱཏ་ཨ་ཅར་ཇ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
11810002115 །
༣. སྤ་ཚར་གླིང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
2

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལྐོག་ཟ།

0.830
བསོམས་

0.830

ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
༢.༡. ས་སྣུམ་ཟད་རྩིས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༠
སྤ་ཚར་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་སྒོ་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་སད་ཏི་ནི་སློབ་གྲྭ་ལས་

ཙ་ཀ་གླིང་ཚུན་

རིང་ཚད་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༦ འབད་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༠ གནས་པའི་ ས་སྣུམ་ཟད་རྩིས་ཀྱི་ཁ་
གསལ་ཚུ་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་དེབ་དང་ ས་སྣུམ་གྱི་ཐོ་དེབ་ནང་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་
དངུལ་སོད་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་

ལ་རྟོག་དང་ལ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༨༠༥། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ཤེར་པ། ཚོགས་པ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༨༠༢༠༠༠༠༥༦། ལ་
བཀོད་: ཆ་བི་ཀུ་མར་རའི། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༨༠༢༠༠༡༠༠༣།)
༤. མནྜལ་སྒང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༡

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་

འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.481
བསོམས།

0.481

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
5.1 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.481
མནྜལ་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

མནྜལ་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་

ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁང་གཉིས་སྦྱེལ་འབད་མི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་

སྐབས་ལུ་ རིག་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་དང་ཅ་དངོས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༨༡ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་16792 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་201001730 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11806001147 །

༡. དར་དཀར་ལ།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༥ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1.155
བསོམས་

1.155

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༥.༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༥
དར་དཀར་ལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཁག་འབགཔ་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ཁར་མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡.༡༥༥ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་མཇུག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༡-༢༠༡༢ དང་
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༢༠༡༢-༢༠༡༣ ཚུན་གི་ཨིནམ་ལས་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༨༥། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རྒྱལམོ། རྩིས་འཛིན་པ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༢༠༠༢༠༣༥།
བདེ་ཆེན་དབང་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ཨང་: ༩༧༠༩༠༤༦། ལ་བཀོད་: དགའ་མདོག། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༡༤༠༣༠༠༠༢༩༧།)

༡. ཕོ ངས་མེད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༣༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

3.369

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.261
བསོམས།

3.630

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༦༩ བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
1.1 མ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་གཡོ ་ སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.369
ཕོངས་མེད་རྒེད་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱིས་ མ་དངུལ་གཡོ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
ཀ)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ གི་དངུལ་འཛིན་འདི་ རྨུག་བཙན་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་མེན་པར་ བའིཇ་ནཱད་གུབ་ཏ་ཨེནཌི་སཱོནསི་ལུ་སོད་ནུག།
དངུལ་འབོར་འདི་ ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་སོད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལཱ་འབད་མི་རྩིས་འཛིན་པ་འདི་ལུ་ དྲང་སོད་མེད་

མི་གུར་ ལ་བཀོད་དང་ལ་རྟོག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16723 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.2 ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ ཚེ་འདས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11509000811 ། ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར། རྒེད་
ཁ)

འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803059།)

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ སྒེར་དོན་ལུ་ཉོ་མི་སེ་ཤུད་དཀྱི་ར་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣ གཡོ་
སོད་འབད་ནུག། དངུལ་འབོར་འདི་ བཙོང་མི་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ དངུལ་འཛིན་ཨང་༦༨༥༡༠༦ དང་ ༦༨༥༡༠༧ གྱི་ཐོག་ལས་
བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16723 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་

ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་འདས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་
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རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11509000811 ། ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་
ག)

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803059 །

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་འཐོབ་མི་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༠ འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག།
རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་ཚུ་ནང་གཡོ་སོད་འབད་མི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ཟེར་ ཁས་ལེན་འབད་ཡི། སྔོན་བྱིན་འདི་ཡང་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་མ་ལང་
མི་གི་དོན་ལུ་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཤུལ་མའི་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་ ལོག་སྟེ་བཏབ་ནི་གི་ཁས་བངས་ཐོག་ལུ་ལེན་

ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16723 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་

ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་འདས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་
ལག་ཁྱེར་ཨང་11509000811 ། ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ང)

200803059 །

ཕོངས་མེད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ དངུལ་འཛིན་གྱི་ཀི་དེབ་ཀྱི་ཐོ་ རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་འཛིན་ཨང་༦༩༨༡༧༨ དེ་ ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག། ཨིན་རུང་ དངུལ་འཛིན་ཅོག་
གཅིགཔ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་ཁང་ནང་སྟོན་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། དངུལ་

བཏོན་མི་གི་འབོར་ཚད་འདི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་གིས་ བདེན་ཁུངས་གཟང་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16723 །

ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.3

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསམ་གཏན་ལྷ་མོ།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་འདས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11509000811 །
ཅ)

ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803059 །

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པའི་ དངུལ་འཛིན་ཐོག་དངུལ་བཏོན་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠ གཡོ་
སོད་འབད་ནུག། རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་འཛིན་འདི་མོ་རའི་མིང་ཐོག་ཁར་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་རྐྱང་ཐོག་ལུ་
དངུལ་བཏོན་འབད་ནུག།

མོ་རའི་ངོ་རྟགས་ས་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་

མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་

མིང་

གསལ་བརྫུས་མ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16723 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.4 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་འདས་
དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11509000811 ། ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་
ཆ)

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803059 །

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ མོ་རའི་རྨགཔ་ ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་བརྒྱུད་དེ་ དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་བཏོན་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༨༤༤ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ འི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༥ དང་ རྩིས་ལོ་

༢༠༡༧-༡༨ ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༩ དེ་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ ལོག་སོད་འབད་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16723 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.5, 3.5, 4.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། ཨི་ཨེས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

200807104 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་འདས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11509000811 །

ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803059 །
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ཇ)

ཕོངས་མེད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་འཛིན་ཀི་དེབ་ཀྱི་ཐོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཆ་མེད་གཏང་མི་དངུལ་འཛིན་ཨང་༦༧༨༧༩༦
གཅིག་འདུག། ཨིན་རུང་ དངུལ་འཛིན་ཅོག་གཅིགཔ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༥ བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་ནང་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ ལུ་སྟོན་ཏེ་འདུག། དངུལ་འབོར་དེ་ རྩིས་འཛིན་པའི་སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྒོ་སྒྲིག་
གི་ཅ་ཆས་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16723 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་

3.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 །

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་འདས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11509000811 ། ཀུན་ལེགས་དཔལ་
ཉ)

འབྱོར། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803059 །

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༥ གི་དངུལ་འཛིན་འདི་ མོ་རའི་སྒེར་དོན་ལུ་ཉོ་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཧཱའི་ལགསི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ ལོག་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་སོད་འདི་ཡང་ རྒེད་འོག་གི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་འཛིན་ཨང་༦༣༤༤༡༨ ཀྱི་
ཐོག་ལས་སོད་ནུག།

རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་

དངུལ་འཛིན་ཨང་ཅོག་གཅིགཔ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥

འབད་མི་གཅིག་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ འབད་མི་གི་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་གཉིས་བཟོ་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16723 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་3.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་200907160
11509000811
ཏ)

200803059 །

།

།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར།

ཚེ་འདས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།

རྒཔོ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

རྩིས་འཛིན་པ་ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༨ གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་
ཆས་མེད་པར་བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག། རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་འཛིན་ཐོག་ལས་དངུལ་བཏོན་འབད་དེ་ མ་དངུལ་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༨ ལོག་སོད་འབད་ནུག། མོ་རའི་ངོ་རྟགས་ས་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་
ཤོག་ཚུ་ནང་ མིང་གསལ་བརྫུས་མ་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16723 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་3.3 ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ ཚེ་འདས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11509000811 ། ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར། རྒེད་
ཐ)

འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803059 །

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ཟིམ་སྒྲ་སྣུམ་འཁོར་ཚོང་སྡེ་ནང་ལས་ མོ་རའི་སྒེར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཉོ་མི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠

གཡོ་སོད་འབད་ནུག། ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་(རྩིས་འཛིན་པའི་རྨགཔ་)གི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་འཛིན་གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་ ཤུལ་
ལས་ཟིམ་སྒྲ་སྣུམ་འཁོར་ཚོང་སྡེ་ལུ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག། དངུལ་སོད་འདི་གི་བདེན་ཁུངས་གཟང་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་རྩིས་
ཤོག་མ་བཟོ་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16723 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་3.4 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༣༠༥༩ ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
11509000811
200803059 །

།

ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
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ད)

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ཉོ་མི་དཀྱི་ར་གི་དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༧ འབད་མི་ དངུལ་འཛིན་འདི་ རྒེད་
འོག་གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་སོད་ནུག། ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་མི་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྱི་ཨིན་
པས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16723 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་3.4 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་

ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་
ཨང་11509000811
200803059 །

།

ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༡ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1 རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་མེད་པར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.261
ཕོངས་མེད་ཀྱི་ཚེ་འདས་རྒཔོ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་
དངུལ་བཏོན་མི་ཚུ་

དངུལ་འཛིན་སོད་ཐོག་ལས་

དངུལ་ཁང་ནང་ལས་

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་གི་བདེན་ཁུངས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༡

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་མ་ཚརཝ་ལས་

བཏོན་ནུག།

རྒཔོ་འདི་ཚེ་ལས་འདས་

སོངཔ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16723 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.3 ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ཚེ་འདས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11509000811

།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཚེ་འདས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།

རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11509000811 ། ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབྱོར། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803059 །
༢. ཤོ ང་ཕུག།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༦༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།
༡

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

2.364
བསོམས།

2.364

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༦༤ བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

1.1

མིང་རྟགས་རྫུས་བཟོ་འབད་ཡོདཔ།

1.2

མ་དངུལ་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
2.364

བསོམས།

2.364
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༡.༡. མིང་རྟགས་རྫུས་བཟོ ་འབད་ཡོ ད པ།
ཀ)

ཤོང་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་སོད་ལེན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ནང་ རྒཔོ་གི་མིང་རྟགས་རྫུས་བཟོ་འབད་ནུག།
རྩིས་སོད་ལེན་འདི་ཡང་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་མི་དང་གསརཔ་འོང་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་བཟོ་ནུག། ཕྱི་ཁར་འགྱོ་མི་རྩིས་འཛིན་པ་ བསམ་
གཏན་ལྷ་མོ་གིས་ རྩིས་སོད་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་རྒཔོ་ལུ་མ་སླབ་པར་ ཁོ་གི་མིང་རྟགས་རྫུས་བཟོ་འབད་ནུག། ལྷག་པར་དུ་ རོང་
ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་གི་ལ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་མི་རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ འདི་བཟུམ་མའི་གཡོ་

སྒྱུ་དང་མགུ་སྐོར་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ མ་ཤེས་པས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16722 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.2 ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11513003337 ། མ་ནི་ལྷ་མོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
20130802311 །
ཁ)

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་ཡིག་འཛིན་ནང་ལུ་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་པའི་མིང་རྟགས་རྫུས་བཟོ་འབད་ནུག། རྒཔོ་
དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱི་མིང་རྟགས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༥ གི་དངུལ་འཛིན་ཁག་༩ ནང་རྫུས་བཟོ་འབད་
ནུག། རྒཔོ་གི་མིང་རྟགས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༡ འབད་མི་དངུལ་འཛིན་གསུམ་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་
གྱི་མི་རྟགས་འདི་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༣

འབད་མི་དངུལ་འཛིན་དྲུག་ནང་རྫུས་བཟོ་འབད་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16722 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.3 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11513003337 །
སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201105022 །

1.2 མ་དངུལ་གཡོ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.364

ཤོང་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ མ་དངུལ་གཡོ་སོད་འབད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
ཀ)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ མོ་རའི་སྒེར་དོན་གྱི་ཟད་སོང་གི་དོན་ལུ་ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༦ འབད་མི་
དངུལ་འཛིན་ཨང་༦༨༤༢༡༢ ཅན་མ་འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ སེ་ཤུད་དཀྱི་ར་ཉོ་མི་གི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་གི་གནང་གྲོལ་དངུལ་

ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ ངོམ་ཕུར་པ་བཟང་མོ་ལུ་སོད་ནུག། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༡ འདི་ དངུལ་འཛིན་ཨང་༦༨༤༢༡༣ ཅན་
མའི་ཐོག་ལས་ བི་མཁར་ལུ་མོ་རའི་སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་ནང་ ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ ངོམ་ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བུ་ལུ་

སོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16722 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་

འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་
ལག་ཁྱེར་ཨང་11513003337 ། སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཁ)

201105022 །

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལས་འཐོབ་མི་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༠ འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ལྐོག་ཟ་འབད་

ནུག། སྔོན་བྱིན་འདི་ཡང་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་མ་ལང་མི་གི་དོན་ལུ་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་
འདི་ ཤུལ་མའི་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་ ལོག་སྟེ་བཏབ་ནི་གི་ཁས་བངས་ཐོག་ལུ་ལེན་ནུག། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་
དེབ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ཚབ་ལུ་ རྩིས་ཤོག་རྫུས་མ་བཟོ་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
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ཨང་16722 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་200907160

།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ།

རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11513003337 ། སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201105022 །
ག)

དབང་ཕྱུག་རིག་འཛིན། རོང་རབ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9308038 །

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའི་དངུལ་འཛིན་ཨང་༦༢༢༦༡༦ ཅན་མ་དང་ ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་དངུལ་འཛིན་ཨང་

༦༣༦༨༦༣ ཅན་མ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༩ བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་ནང་སོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16722 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.3 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11513003337 །
ང)

སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201105022 །

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༥ འདི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རང་དབང་གི་དངུལ་འཛིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་
དངུལ་བཏོན་འབད་དེ་གཡོ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ རྩིས་ཤོག་ཚུ་ནང་ མོ་རའི་མིང་ གསལ་སྟོན་མི་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ མི་གི་མིང་ཚུ་རྫུས་མ་བཟོ་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16722 །

ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.4

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསམ་གཏན་ལྷ་མོ།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11513003337 ། སངས་
ཅ)

རྒྱས་དབང་ཕྱུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201105022 །

རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ དངུལ་འཛིན་ཨང་༦༩༦༥༥༡ ཅན་མ་འདི་ ངོམ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་(རྩིས་འཛིན་པའི་རྨགཔ་)གྱི་མིང་

ཐོག་ལུ་སོད་དེ་ མ་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༣ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16722 ། ཞིབ་

རྟོག་ཨང་2.5

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསམ་གཏན་ལྷ་མོ།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

200907160 ། ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། ཨི་ཨེས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200807104 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11513003337 ། སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་
ཆ)

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201105022 །

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། གཏན་བཞག་མ་
དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡ འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ལོག་སོད་འབད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༣ གྱི་རྒྱབ་
རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟོན་ནི་མིན་འདུག།

གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཚུ་

འཆར་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་བཏབ་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་16722 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.6 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160
ཇ)

།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ།

རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11513003337 ། སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201105022 །
རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རང་དབང་གི་དངུལ་འཛིན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༦ ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག། རྩིས་འཛིན་
པ་འདི་གིས་ དྲན་ཐོ་ཚུ་གཡོ་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ མི་གི་མིང་རྫུས་མ་ཚུ་
བཙུགས་ནུག། ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་དེ་ཡང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྱི་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16722 ། ཞིབ་

རྟོག་ཨང་2.7

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསམ་གཏན་ལྷ་མོ།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
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200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11513003337 ། སངས་

རྒྱས་དབང་ཕྱུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201105022 །
༣. ར་དྷི།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༢༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།
1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

4.428
བསོམས།

4.428

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༢༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་
དེ་ཡོད།
༡.༡. མ་དངུལ་གཡོ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.428
ར་དྷི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ མ་དངུལ་གཡོ་སོད་འབད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
ཀ)

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལས་འཐོབ་མི་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག།
སྔོན་བྱིན་འདི་ཡང་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་མ་ལང་མི་གི་དོན་ལུ་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཤུལ་
མའི་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་ ལོག་སྟེ་བཏབ་ནི་གི་ཁས་བངས་ཐོག་ལུ་ལེན་ནུག། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་ཐོ་

བཀོད་མ་འབད་བར་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ཚབ་ལུ་ རྩིས་ཤོག་རྫུས་མ་བཟོ་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16724 ། ཞིབ་

རྟོག་ཨང་2.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐུ་ལུང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11510003192 ། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་
ཁ)

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803040 ། དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9308038 །

རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ མོ་རའི་ནུམོ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ དངུལ་འཛིན་ཐོག་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་ གཞུང་གི་མ་
དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༥ ལོག་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16724 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.2 ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐུ་
ལུང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11510003192 ། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་200803040 །
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ག)

ར་དྷི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་དངུལ་འཛིན་ཨང་༦༩༧༡༨༣ ཅན་མ་དང་ ཆ་མེད་གཏང་བའི་དངུལ་འཛིན་ཨང་
༦༨༥༠༥༡ ཅན་མ་གཉིས་འདུག། ཨིན་རུང་ འ་ནཱི་དངུལ་འཛིན་ཅོག་གཅིགཔ་གཉིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༠ བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་
རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16724 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.3 ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐུ་ལུང་།

རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11510003192 ། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ང་)

200803040 །

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་སྣ་ཚོགས་ཚོང་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་ སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མའི་མིང་ཐོག་ལུ་དངུལ་འཛིན་བཟོ་སྟེ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་ལུ་དངུལ་སོད་ནི་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དངུལ་འབོར་
འདི་ཐད་ཀར་དུ་ མོ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16724 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.4 ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐུ་ལུང་།

རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11510003192 ། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཅ)

200803040 །

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རང་འབྱུང་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་ངོ་ཚབ་བརྒྱུད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག།

རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ དངུལ་འབོར་འདི་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་འདི་ ལོག་ཤུལ་ལས་
བཏོན་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16724 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.5 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་

ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐུ་ལུང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
ཆ)

11510003192 ། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803040 །

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་པར་ དངུལ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༤༢ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་
ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.287 དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༥༥ གཡོ་སོད་འབད་ནུག།
རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་འཛིན་ཚུ་མོ་རའི་མིང་ཐོག་ཁར་བཟོ་ཞིམ་ལས་ དངུལ་རྐྱང་སྦེ་བཏོན་ནུག། དངུལ་ལེན་མི་གི་མིང་ཚུ་ རིམ་
ལུགས་ཀྱི་རྩིས་ཤོག་དང་

དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་དང་མ་མཐུན་པར་འདུག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16724 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་

2.6 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐུ་ལུང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11510003192 ། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་
ཇ)

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803040 །

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ མོ་རའི་རྨགཔ་ ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་བརྒྱུད་དེ་ དངུལ་བཏོན་འབད་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡.༣༣༤ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༤ དང་ རྩིས་ལོ་

༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༠༠ དེ་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16724 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.7, 3.3, 4.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་
ལས་རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160

།

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར།

ཨི་ཨེས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

11512002840 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐུ་ལུང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11510003192 ། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803040 །
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ཉ)

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ གཞན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་བཏོན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག། རྩིས་
ཤོག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མི་ངོམ་ཀརྨ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་བཟོ་མི་དངུལ་འཛིན་འདི་ བི་གདུང་རྒཔོ་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ དངུལ་

བཏོན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཅི། རྒཔོ་གིས་བཏོན་མི་དངུལ་འབོར་འདི་ ཉིནམ་འདི་ལུ་ར་ རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་སོད་དེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་16724 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.8 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐུ་ལུང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11510003192 ། འཆི་མེད་
ཏ)

རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200803040 །

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ མོ་རའི་སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ ངོམ་ཨོན་
དབང་ཕྱུག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༥ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་ལེན་མི་གི་མིང་འདི་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་
ནང་ལུ་ པདྨ་དབང་ཕྱུག་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16724 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་3.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐུ་ལུང་། རྒཔོ།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11510003192
ཐ)

200803040 །

།

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་པར་ དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་བཏོན་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༢ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། མི་ངོ་སོ་
སོ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་འཛིན་བཟོ་མི་འདི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ་གིས་བཏོན་ནུག། གཡོག་སོད་ཀྱི་གནད་
དོན་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྱི་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16724 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་3.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐུ་ལུང་། རྒཔོ།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11510003192
ད)

200803040 །

།

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ ལྗོངས་ལ་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༡༢༠ ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག། ཁག་འབག་པ་གིས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་འདི་ དངུལ་རྐྱང་འབད་སོད་མི་འདི་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་

བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་མ་བཙུགས་པར་ ཤུལ་ལས་ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག། གནད་དོན་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་

འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16724 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་5.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་

རོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160

11510003192 །

།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

སྐུ་ལུང་།

རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༤. སྦིས་གདུང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
༡

དབྱེ་སྡེ།
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.717

བསོམས།

0.717
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གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་
དེ་ཡོད།
༡.༡. མ་དངུལ་གཡོ ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.717
སྦིས་གདུང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ མ་དངུལ་གཡོ་སོད་འབད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
ཀ)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ སྒེར་དོན་ཟད་སོང་གི་དོན་ལུ་གཡོ་སོད་འབད་ནུག། མོ་གིས་ མ་དངུལ་འདི་ སེ་ཤུད་དཀྱི་ར་དང་སྟོད་གོ་ དེ་
ལས་ བཟོ་བཅོས་སྨན་རིགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལོག་སོད་འབད་ནུག། བཟོ་བཅོས་སྨན་རིགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༧ དང་
སེ་ཤུད་དཀྱི་ར་དང་སྟོད་གོའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༩ ལོག་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་སོད་ཚུ་ཡང་ རྒེད་འོག་གི་གནང་གྲོལ་
དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ དངུལ་འཛིན་སོད་ཐོག་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16725 ། ཞིབ་རྟོག་

ཨང་2.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11502002312 ། པུསི་པ་ནི་རོ་ལ། རྒེད་འོག་
ཁ)

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20180712026 །

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལས་འཐོབ་མི་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ འདི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག།
སྔོན་བྱིན་འདི་ཡང་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་མ་ལང་མི་གི་དོན་ལུ་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཤུལ་
མའི་འཛིན་གྲོལ་ནང་ལས་ ལོག་སྟེ་བཏབ་ནི་གི་ཁས་བངས་ཐོག་ལུ་ལེན་ནུག། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་འབོར་འདི་ དངུལ་དེབ་ནང་ལུ་ཐོ་

བཀོད་མ་འབད་བར་ སྔོན་བྱི་རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ཚབ་ལུ་ རྩིས་ཤོག་རྫུས་མ་བཟོ་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16725 ། ཞིབ་

རྟོག་ཨང་2.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11502002312 ། པུསི་པ་ནི་རོ་ལ། རྒེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20180712026 ། དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ག)

9308038 །

རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ མོ་རའི་སྒེར་གྱི་བུ་ལོན་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་འཛིན་པ་
འདི་གིས་ སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་དང་ ལེགས་སྐྱིད་དབང་མོ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༠ རེ་སོད་ནི་འདུག། མོ་གིས་ རྒེད་འོག་གི་མ་

དངུལ་གཡོ་སོད་འབད་དེ་ དངུལ་འཛིན་སོད་ཐོག་ལས་ མོ་རའི་བུ་ལོན་ཚུ་བཏབ་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16725 ། ཞིབ་

རྟོག་ཨང་2.3 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11502002312 ། པུསི་པ་ནི་རོ་ལ། རྒེད་
ང་)

འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20180712026 །

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ སྒེར་དོན་གྱི་མཁོ་ཆེའི་ལག་ཆ་ཆུང་ཀུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༣༣ འབད་མི་དངུལ་འཛིན་བཟོ་སྟེ་སོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16725 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.4 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཕུན་

138

ཚོགས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11502002312 ། པུསི་པ་ནི་རོ་ལ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
ཅ)

རྟགས་ཨང་20180712026 །

རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རང་དབང་གི་དངུལ་འཛིན་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༨ ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག། རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ དྲན་ཐོ་
ཚུ་གཡོ་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ངོ་མ་བཟུམ་སྦེ་མཐོང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཤོག་ནང་ལུ་ མི་གི་མིང་གསལ་རྫུས་མ་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16725 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.5 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
11502002312 ། པུསི་པ་ནི་རོ་ལ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20180712026 །

ཆ) རྒེད་འོག་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ མོ་རའི་རྨགཔ་ ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་བརྒྱུད་དེ་ དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་བཏོན་འབད་ཐོག་ལས་

མ་དངུལ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ གཡོ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16725 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.6 །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་ལྷ་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 ། ཚེ་རིང་དཔལ་
འབྱོར། ཨི་ཨེས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200907160 །ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་
ལག་ཁྱེར་ཨང་11502002312
20180712026།

།

པུསི་པ་ནི་རོ་ལ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༥. ཀླུ་རྨང་།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.900

བསོམས་

0.900

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༣.༡ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་གླ་ཁར་ལེན་ཡོ ད ་མི་ནང་ གནང་བ་མེད་པའི་གན་ཡིག་བཟོ ་ ཡོ ད པ།
ཀླུང་རྨང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞུང་གི་རྟེན་གཞི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་གླ་ཁར་ལེན་ཡོདཔ་དང་ བརྙ་ལེན་གན་ཡིག་
གི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༢༥ རོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ལོ་བསྟར་བརྙ་ལེན་འཐུས་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་བདག་དབང་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ལུ་སྤོ་སོར་

འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་འབད་ནུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་གན་ཡིག་བཟོ་ནིའི་དབང་ཆ་མེདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་: ༡༦༧༢༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: དབང་འདུས། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༠༦༧༨། བཀྲིས་རྡོ་
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རྗེ། ཚོགས་པ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༣༢༨༦། ཆོས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ། ཚོགས་པ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༡༠༢༦། ལ་བཀོད་: དབང་
འདུས། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༠༦༧༨།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

0.100

5.2

སྒེར་གྱི་ས་ཆ་གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་མི་ནང་ གནང་བ་མེད་པའི་གན་ཡིག་བཟོ་ཡོདཔ།

0.800

བསོམས་

0.900

༥.༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠
ཀླུ་རྨང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྒཔོ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ མི་དམངས་
ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠ སོད་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དེ་
རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༢༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: དབང་འདུས།

རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༠༦༧༨། ལ་བཀོད་: དབང་འདུས། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༠༦༧༨།)

༥.༢ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་གླ་ཁར་ལེན་ཡོ ད ་མི་ནང་ གནང་བ་མེད་པའི་གན་ཡིག་བཟོ ་ ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༠
ཀླུང་རྨང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༠ གནས་པའི་སྤྱི་འོག་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ཚུ་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ནང་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་འདུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བརྙ་ལེན་གན་ཡིག་གི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༢༥ རོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ལོ་བསྟར་བརྙ་ལེན་
འཐུས་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་བདག་དབང་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ལུ་སྤོ་སོར་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་འབད་ནུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ འདི་

བཟུམ་མའི་གན་ཡིག་བཟོ་ནིའི་དབང་ཆ་མེདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༧༢༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་

ཀར་: དབང་འདུས། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༠༦༧༨། བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། ཚོགས་པ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༣༢༨༦། ཆོས་སྐྱིད་
རྡོ་རྗེ། ཚོགས་པ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༡༠༢༦། ལ་བཀོད་: དབང་འདུས། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༠༦༧༨།)

༡. དགའ་སེང་མཚོ ་གོངམ།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༥ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
༥

དབྱེ་སྡེ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.145

བསོམས།

0.145

140

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
5.1 ལཱ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མ་འབདཝ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.145
དགའ་སེང་མཚོ་གོངམ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤང་མཚོ་ལུ་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་པ་གིས་ ཚོང་ཁྱིམ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༥ གནས་པའི་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག། ལཱ་འདི་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གིས་
བསྟར་སོད་འབད་དེ་འདུག།
ལྕགས་ཤོག་གི་སྟུག་ཚད་འདི་ མི་ལི་མི་ཊར་༠.༦༣ དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ སྟུག་ཚད་མི་ལི་ཊར་༠.༥༠ ལག་ལེན་འཐབ་
ནུག། ལྷག་པར་དུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ག་རའི་ནང་ འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ འཐེབ་

སོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16705 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཆི་མེད་དབང་མོ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20180111319

།

པདྨ་དབང་ཕྱུག།

མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11906001193 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11906000769 །
༢. སས་ཕུག།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༤༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.776

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.669
བསོམས།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་

1.445

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༦

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་

ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་ལེནམ།

0.223

4.2

མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་ལེནམ།

0.553

བསོམས།

0.776

141

4.1 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་ལེནམ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.223
སས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྕགས་ཟམ་ལས་ལུབ་ཟུར་ཚུན་ འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ ཨཔ་ཤ་
བཟོ་སྐྲུན་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༣ ཚངམ་སྦེ་མ་ལེན་ནུག། ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༡
ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཉིན་གྲངས་༡༨༠ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༥ ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་
མཇུག་བསྡུ་ནུག། ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༨༦ ཨིན་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༦༣ རྐྱངམ་གཅིག་ལེན་ཡོདཔ་

ལས་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༣ ལུས་ཏེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16764 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1(ཁ) ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207096 ། ཨཔ་ཤ་བཟོ་སྐྲུན། སི་
དྲི་བི་ཨང་4153 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིན་ཆེན་དཔལ་འབྱོར། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11914000908 །
4.༢ མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་ལེན་པར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.553
སས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ལྕགས་ཟམ་ལས་ལུབ་ཟོར་ཚུན་

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་གི་ཁག་འབག་ཆ་མེད་

གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨཔ་ཤ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་གི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༠ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥༣ མ་ལེན་ནུག། ཁ་

འབག་པ་གིས་ ཁག་འབག་གི་གཞི་རྩ་ལས་འགལ་མི་ལས་བརྟེན་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནུག། རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16764 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1(ང) ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207096 ། ཨཔ་ཤ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་4153 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིན་ཆེན་དཔལ་འབྱོར།
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11914000908 །

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
5.1 དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.669
ཀ)

སས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྕགས་ཟམ་ལས་ལུབ་ཟོར་ཚུན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ནང་ ཨཔ་ཤ་བཟོ་
སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༥ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་གི་
འབོར་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ས་གནས་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་དང་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་རྩིས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་བདེན་
དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16764 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1(ཀ) ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207096 ། ཨཔ་ཤ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་
ཨང་4153 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིན་ཆེན་དཔལ་འབྱོར། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11914000908 །
ཁ)

སས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྕགས་ཟམ་ལས་ལུབ་ཟོར་ཚུན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་
པ་ཨེམ་པའིར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་

འབད་ཡོད་མི་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ནང་ ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་
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རྟགས་ཨང་16764 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2(ཀ) ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བོ་བཟང་ཚེ་རིང་། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207096 ། ཨེམ་པའིར་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1011083 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
རིན་ཆེན་དཔལ་འབྱོར། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11914000908 །
༣. ཐེད་ཚོ །
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༦༧

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་

འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
༥

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

2.567
བསོམས།

2.567

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༦༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
5.1 མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་དོ ན ་ཚན་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.567
ཐེད་ཚོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ལུ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོག་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༦༧ བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་འདི་ ཟླ་ངོ་༦ གི་ཤུལ་
ལས་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་

བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16766 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་ལྷ་མོ། ཞིབ་རོགས་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཁྲོམ་སྡེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9907127 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག། རྒཔོ། མི་
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11915001339 །
༤. དར་དཀར།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
༥

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.976
བསོམས།

0.976

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
5.1 མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་དོ ན ་ཚན་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.976
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དར་དཀར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ལུ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོག་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༦ བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་འདི་ ཟླ་ངོ་༦ གི་
ཤུལ་ལས་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་ལུ་མ་གནས་མི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16706། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ གནག་དོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་

ཁྱེར་ཨང་11903000691། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གནག་དོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11903000691།
3.༥.

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་༡༢ ནང་ རྩིས་འགྲི་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡

ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།

འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༣༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་
ནང་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་ག་ར་ཚུད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༣༥ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
༤

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

4.335

བསོམས།

4.335

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
4.1. ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.335
ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་མགྲོན་ཝེན་ཅར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཡུན་
འགྱངས་ལུས་མི་གི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༣༥ མ་བཀལ་ནུག། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ཉིན་གྲངས་༢༤༠
གིས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༨ ཚུན་ལུ་ཡང་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ར་འདུག། ཁག་འབག་གན་

ཡིག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཕོག་དགོཔ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་16685 ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
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2014010329
200701126 །

།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

དཀོན་མཆོག་རྣམ་རྒྱལ།

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་འགོ་འཛིན།

ཞི་གཡོག་ཨང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་ག་ར་ཚུད་དེ་ཡོད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༣

གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

༡

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

༠.༥༠༣
བསོམས།

༠.༥༠༣

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༣ བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1.1

འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ།

0.453

1.2

མ་དངུལ་འཐེབ་བཏོན་ཡོདཔ།

0.050
བསོམས།

0.503

1.1. འོ ང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༣
ཀ) འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱི་

ཧེ་མའི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་

འོང་འབབ་ཚུ་ཕྱི་སྟེ་བཙུགས་བཞག་

འབད་བའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༠ ད་ལྟོ་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་མ་བཙུགས་པར་འདུག། གློག་
བརྙན་བཟོ་ནིའི་ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༡ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་

བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་17002

ཞིབ་རྟོག་ཨང་1

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས།

ཧེ་མའི་རྩིས་འཛིན་པ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20090187 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10715001409 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་དབང་འདུས། མདོ་
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ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101068 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10102002928 ། མགོནམ་ལྷ་མོ། ཨེ་ཨེ་ཨོ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20180111417 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11914001175 །
ཁ) འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱི་

ཧེ་མའི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་

འོང་འབབ་ཚུ་ཕྱི་སྟེ་བཙུགས་བཞག་

འབད་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༣ ད་ལྟོ་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་མ་བཙུགས་པར་འདུག། གློག་
བརྙན་བཟོ་ནིའི་ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༢ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་

བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་17002

ཞིབ་རྟོག་ཨང་2

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས།

ཧེ་མའི་རྩིས་འཛིན་པ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20090187 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10715001409 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་དབང་འདུས། མདོ་

ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101068 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10102002928 ། མགོནམ་ལྷ་མོ། ཨེ་ཨེ་ཨོ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20180111417 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11914001175 །
1.2. མ་དངུལ་འཐེབ་བཏོ ན ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠
འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱི་

ཧེ་མའི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་

ཡོངས་ཁྱབ་ཞབས་ཏོག་མ་དངུལ་ནང་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༥ བཏོན་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠ བཏོན་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༥ གཡོ་ཟོལ་འབད་ནུག། འདི་
གི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ ཕོགཔ་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དངུལ་འཛིན་སྟོངམ་འདི་
ཧེ་མའི་རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་སོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་17002 ཞིབ་རྟོག་ཨང་2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། ཧེ་མའི་རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་20090187 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10715001409 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་དབང་འདུས། མདོ་

ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101068 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10102002928 ། མགོནམ་ལྷ་མོ། ཨེ་ཨེ་ཨོ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20180111417 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11914001175 ། དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་2101068 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11410006078 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༡༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡
པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༦ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་
མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.077

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.863
བསོམས།

0.940

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1. གསོ ་བའི་ཞལ་འདེབས་མ་བཏོ ག པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.077
སྤུང་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་འོག་གི་དར་དཀར་ན་རབ་སྡེ་གིས་ གསོ་བའི་ཞལ་འདེབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧ མ་བཏོག་ནུག། རབ་སྡེ་འདི་གིས་
གསོ་བའི་ཞལ་འདེབས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ལོ་ལས་ར་མ་བཏོག་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16506 ཞིབ་རྟོག་ཨང་1 ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླཝ་དབང་འདུས། རབ་སྡེའི་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10306000794 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
འཇམ་དཔལ། དར་དཀར་ན་རབ་སྡེའི་བམ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11512003529 །

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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5.1. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ཆད་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོ ག ་ལུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.863
གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ མདོ་སྡེ་ནང་ལུ་ རྟ་མགོ་མཐོ་རིམ་བཤད་གྲྭའི་ནང་ ཉལ་ཁྲི་༧༦ ཤོང་མི་ཉལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་
འབད་མི་ནང་ འབྲུག་གཞན་ཕན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༦ ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་རྩིས་སྙོམས་འབད་
ནུག། ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་འབད་ཡོད་རུང་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་ཁས་ལེན་ཐོག་ལུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་དང་ ལས་འབྲེལ་
ཉེན་སྲུང་གི་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་དེ་འདུག།
གཞུང་བཞེས་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་གྱི་ཚབ་ལུ་

ཞིབ་རྟོག་ཨང་1

16492

།

ཨིན་རུང་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ ལྷག་ལུས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལས་
ལས་འགུལ་མ་དངུལ་གྱི་ལྷག་ལུས་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན།

བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

9009028 ། རྡོ་ཕུག། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200607056 ། རིན་འཛིན་དབང་མོ། རྩིས་འཛིན་

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101045 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་8302025 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་
སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༩༠༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་
ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༨༡ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༡༩ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
༥

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

9.319
བསོམས།

9.319

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་9.319 ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ཅ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

4.794

5.2

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

4.525

བསོམས།

9.319
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5.1. ཅས་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.794
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཁང་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཀུན་དགའ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེར་
ཚད་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༨ ལུ་ ཅ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༩༤ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ དུས་

ཚོད་ཟླ་ངོ་༢ ཀྱིས་ཡོལ་སོང་རུང་ ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་མ་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16960 ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.2 ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200901205 ། ཀུན་
དགའ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༣༨༠ ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། རྩོད་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9511031 །

5.2. བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.525
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
Sustainability

and

Climate

Resilience

GEF-LDCF
of

Forest

མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་
and

Agriculture

‘Enhancing

Landscape

and

Community Livelihood in Bhutan’ ཟེར་མི་ལས་འགུལ་འོག་ལུ་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྒྱལ་ཡོངས་སོན་ལྟེ་བའི་དོན་ལུ་ སྔོ་
ཚལ་ཤེལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ དཔལ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༢༥ སོད་ནུག། དངུལ་སོད་
འདི་ཡང་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་རིགས་དག་པ་ཅིག་ལུ་སོད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་

བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ ལ་རྟོག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་16610 ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

20170108109 ། དཔལ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་6712 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དངོས་གྲུབ་ཚེ་

དབང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2007107 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༦༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡
པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༧༧ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་
མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
༤

དབྱེ་སྡེ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.089
0.089
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
4.1. ཟད་སོ ང་གི་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ཉུང་སུ་སྦེ་བཟོ ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.089
རྡོ་རོ་ཁ་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ཟད་སོང་གི་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩ གི་ཉུང་སུ་སྦེ་བཟོ་ནུག།
ཟད་སོང་འདི་ཡང་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས། རང་སོའི་གླ་ཆ་གཞན་དང་ འཚོ་བརྟན་མ་དངུལ་གྱི་བསྡུ་ལེན་ཚུ་ཨིན་པས། ནོར་
འཁྲུལ་འདི་ཡང་

མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་(PEMS)གི་ནོར་བ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16484 ཞིབ་རྟོག་ཨང་1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡམ་ཀུ་མར་སུ་བྷ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9604092 །

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པི་ཨེས་གི་མ་རེ། དྲང་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9709010 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ལོ་ངོ་འདི་ནང་

རྒྱལ་ཡོངས་ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཤིས་རིག་པའི་ལྟེ་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡

ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༣༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༣༧ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༦ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.339

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.157
བསོམས།

0.496

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
4.1. ཁག་འབག་ཆ་མེད་མ་གཏངམ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.339
རྒྱལ་ཡོངས་ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཤིས་རིག་པའི་ལྟེ་བ་གིས་ ལུ་ནག་ན་འོག་གི་ཐང་གོ་ས་གནས་ནང་ ཆགས་ཐང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་
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བསོད་ནམས་ཡར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཁག་འབག་ཆ་མེད་མ་གཏང་ནུག། ལས་འགུལ་གྱི་དུས་ཡུན་འདི་ ཟླ་ངོ་༢ ཀྱི་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ ལཱ་འདི་ ཟླ་ངོ་༩ དང་ཉིན་གྲངས་༡༢ ཀྱིས་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༩ ཕོགཔ་ཨིན་པས། ལཱ་གི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དེ་ ཁག་འབག་གི་འབོར་ཚད་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢ ཀྱིས་ལྷག་སོང་རུང་
འབད་བའི་བསྒང་འབད་ར་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ ཁག་འབག་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་མི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་17011 ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་འཆི་མེད། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་ཆུང་བ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10901000415 ། བསོད་ནམས་ཡར་ལྡན་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༩༤༣ ། ལ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོ་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101168 །

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
5.1. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.157
རྒྱལ་ཡོངས་ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཤིས་རིག་པའི་ལྟེ་བ་གིས་ དགེ་འདུ་གི་ ཚང་ལ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༧ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། སྔོན་བྱིན་འདི་ཡང་ ཕོབ་སྦྱི་ཁ་ལུ་ ཆགས་ཐང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ འཚོལ་སྒྲུབ་དང་ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་
བྱིན་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྔོན་བྱིན་འདི་ ཁག་འབག་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་
ཡང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་
བའི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་

གནས་སྟངས་བལ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

17011 ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྲམ་བར་པར་སཏ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

10211005128 ། ཚང་ལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་3855 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ། བཀོ་ཁྱབ་བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201101168 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༢༡༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་
ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༤༧ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༧༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
2

དབྱེ་སྡེ།
ལྐོག་ཟ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.323

151

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

11.097
བསོམས།

11.370

ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
2.1. ཆག་ཚུ་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་མི་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.323
ལོག་པའི་ས་རང་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ནང་ ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༣༢༣ གནས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཆག་ཚུ་ རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཚུ་ མཛོད་ཆས་ཀྱི་རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ རྩིས་
བཀོད་མ་འབད་ནུག། འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་ དངུལ་འབྲེལ་ལག་དེབ་༢༠༡༧ ཅན་མ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ མཛོད་ཐོ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་ ལ་རྟོག་དང་ལ་བཀོད་མ་འབད་མི་ལས་

བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16683 ཞིབ་རྟོག་ཨང་4.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། བདག་

སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ RUB1708034 ། ཨོན་བསྟན་འཛིན། མཛོད་གཉེར། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
RUB1208041 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9312018 །)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

5.1

ཡུན་རིང་སོང་བརྡར་གྱི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་སོད་ཡོདཔ།

5.2

ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་སོད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.725
10.372

བསོམས།

11.097

5.༡. ཡུན་རིང་སློ བ་སོ ང་གི་སྐབས་ལུ་དངུལ་ཕོ ག ས་དང་འཐུས་ཚུ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.725
ལོག་པའི་ས་རང་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་

ཡུན་རིང་སོང་བརྡར་/སློབ་སོང་གི་ངལ་གསོ་ནང་ཨིན་མི་

ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་

དངུལ་ཕོགས་དང་སློབ་སྟོན་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༢༥ སོད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ དམིགས་བསལ་སྒྲིག་ཆ་འོག་གི་ སྣ་
འཛོམས་སོང་བརྡར་འདི་ སོང་བརྡར་གྱི་དུས་ཚོད་ག་ར་ སྒྲིག་གཡོག་ནང་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་མི་ལས་བརྟེ་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་

ངོ་རྟགས་ཨང་16683 ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བག་ཏ་བྷ་དུར་ཤང་ཤོན། མཁས་དབང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་8905042 ། དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ། ལེགས་སར་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200701086 ། ཨོན་ཕྲིན་ལས། ཞིབ་རོགས་

མཁས་དབང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9801067 ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ། ལེགས་སར་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9710036 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9312018 །
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5.༢. ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་10.372
ལོག་པའི་ས་རང་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ལུ་ རང་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་རྒྱུན་སྐྱོང་
རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ རེ་ཝེན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ ལས་མི་དང་ཅ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༣༧༢ སོད་ནུག། ཨིན་རུང་
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་

རྒྱ་གཞུང་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་སོད་ནུག།

ཁ་སྐོང་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་

ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁག་འབག་པ་གིས་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ལས་ གན་ལེན་ཡི་གུ་ལེན་ནི་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་
གན་ཡིག་གུར་མིང་རྟགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་བྱིན་ནི་གི་ཁ་ཚིག་བཟོ་ཐོག་ལས་སོད་ནུག།

སྔོན་བྱིན་ཚུ་

ལོ་ལས་ལྷག་སྟེ་རྩིས་འགྲིག་མ་

འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16683 ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡ་དཝ་དུང་ག་ན། ས་

གནས་ལ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ RUB1502002 ། ཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་
འགོ་དཔོན། ཀརྨ་ཕྲིན་ལས། ལས་འགུལ་ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། རེ་ཝེན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་༢༣༥༦ ། ལ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9312018 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠
ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
༣

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

1.223
བསོམས།

1.223

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༢༣ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3.1

དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ཐོག་ལུ་གཏན་བཞག་འབད་ཡོདཔ།

0.880

3.2

དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་ཚུ་གཏན་བཞག་འབད་ཡོདཔ།

0.343

བསོམས།

1.223
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3.1. དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ཐོ བ ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ཐོ ག ་ལུ་གཏན་བཞག་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.880
དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ནང་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༠ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ཐོག་ལས་གཏན་བཞག་འབད་དེ་འདུག། འ་ནཱི་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་

བརྗོད་རྩིས་འགྲིག་འབད་མིའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་མ་གཏང་པར་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16746 ཞིབ་རྟོག་

ཨང་6 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207191 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པ་རཱསི་
མོག་ཏཱན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9411005 །

3.2. དངུལ་རྐྱང་ཚུ་གཏན་བཞག་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.343
དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲིམ་སྡེ་གིས་

རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩

མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་

དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་

དངུལ་རྐྱང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༣ གཏན་བཞག་འབད་དེ་འདུག། དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་འདི་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་སོད་
པར་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠ ལུ་འབག་སྟེ་འདུག། དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་ ད་ལོ་ཡང་ རྩིས་སྙོམས་འབད་བའི་བསྒང་
འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16746 ཞིབ་རྟོག་ཨང་7 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་201201151 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་201201151 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༧.༨༧༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༤༦༧ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠
ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༣.༤༠༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

༤

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
242.520
0.883

བསོམས།

243.403

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༢.༥༢༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་
དེ་ཡོདཿ
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4.1

སྐྱོན་ཅན་གྱི་བཟོ ་ བཀོད་ཚུ་གི་དོ ན ་ལུ་ཐབས་ལམ་ཚུ་མ་བཏོ ན མ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༢.༥༢༠

ཀ) ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་དང་
འབད་མི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་

གཞི་བཙུགས་

ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡན་ལག་ལུང་ཕོགས་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་འབྲེལ་(SASEC)འཁོར་ལམ་འབྲེལ་མཐུད་ལས་འགུལ་གྱིས་

དཔག་ས་ཁའི་ལྷོད་ལམ་ཁར་ Multi-Cellular ཡུར་ཟམ་དང་ རྩིག་རྟེན་(Gabion Wall) དེ་ལས་ Check Dam
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩.༡༦༢ ཀྱི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་སོད་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཆརཔ་ཆད་ནི་མེད་པར་རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་ བཟོ་བཀོད་ལ་ལུ་ཅིག་ རག་རོ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ཐིམ་སོང་རུང་
བཟོ་བཀོད་ཚུ་སླར་གསོ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
16437

ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.1

།

འཛིན་སྐྱོང་གིས་

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཐབས་ལམ་ག་ནི་ཡང་མ་བཏོན་ནུག།

ཚེ་དབང་།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ཞི་གཡོག་ཨང་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་

གཞི་བཙུགས་

20150105062། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག། ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་9807035 །

ཁ) ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་དང་
འབད་མི་

ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡན་ལག་ལུང་ཕོགས་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་འབྲེལ་(SASEC)འཁོར་ལམ་འབྲེལ་མཐུད་ལས་འགུལ་གྱིས་

དཔག་ས་ཁའི་ལྷོད་ལམ་ཁར་ རྩིག་རྟེན་(Gabion Wall) བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣.༣༥༨ ཀྱི་ཐོག་
ལས་ རྒྱལ་ཀཱོན་རྟེན་གཞི་སྒེར་སྡེ་ཚད་དང་ འབྲུག་སྐྱབས་ཆ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་སོད་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦
པའི་ནང་ ཆརཔ་ཆད་ནི་མེད་པར་རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་ བཟོ་བཀོད་ལ་ལུ་ཅིག་ རག་རོ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ཐིམ་སོང་རུང་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་

སླར་གསོ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཐབས་ལམ་ག་ནི་ཡང་མ་བཏོན་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16437 ཞིབ་རྟོག་

ཨང་2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་20150105062། ལ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག། ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ། ཞི་གཡོག་ཨང་9807035 །

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་གཉིས་ལབ་སོད་ཡོདཔ།

0.227

5.2

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.597

5.3

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.059

བསོམས།

0.883

༥.༡. ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་གཉིས་ལབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.227
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསོད་ནམས་སྒང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ རྩི་
ནག་གཏང་ནི། མཐའ་འཁོར་ལུ་གློག་མེ་བཙུགས་ནི། བཙོག་དུང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ འབྲུག་ཙན་དན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་
ཚད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༧ གཉིས་ལབ་སྦེ་སོད་ནུག། དངུལ་གཉིས་ལབ་འདི་ཡང་ ལཱ་ཅོག་གཅིགཔ་འདི་ ཚར་གཉིས་ཐོ་བཀོད་
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འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16844 ཞིབ་རྟོག་ཨང་6.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སིམ་པཱལ་རའི། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་/མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་20161211753/11303002426། ཙན་དན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་

ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༩༠༥ ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བུ་དྷི་མཱན་དར་ཇི། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་/མི་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར་ཨང་200807191/11109002653།

༥.༢. ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.597
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསོད་ནམས་སྒང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ རྩི་
ནག་གཏང་ནི། མཐའ་འཁོར་ལུ་གློག་མེ་བཙུགས་ནི། བཙོག་དུང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ ཙན་དན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༧ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ བསྟར་སོད་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་གི་འབོར་ཚད་དེ་ འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16844 ཞིབ་རྟོག་ཨང་༦.༣ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སིམ་པཱལ་རའི། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་/མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་20161211753/11303002426། ཙན་དན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་

ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༩༠༥ ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བུ་དྷི་མཱན་དར་ཇི། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་/མི་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར་ཨང་200807191/11109002653།

༥.༣. ལཱ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.059
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསོད་ནམས་སྒང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ རྩི་
ནག་གཏང་ནི། མཐའ་འཁོར་ལུ་གློག་མེ་བཙུགས་ནི། བཙོག་དུང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ ཙན་དན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༩ སོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16844 ཞིབ་རྟོག་ཨང་༦.༤ ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ

སིམ་པཱལ་རའི།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།

ཞི་གཡོག་/མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

20161211753/11303002426། ཙན་དན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་༧༩༠༥ ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བུ་དྷི་

མཱན་དར་ཇི། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་/མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་200807191/11109002653།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༦༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༥༧༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་
༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༡༥ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་
མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༠༦༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

4.411

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2.335

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

2.185

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

8.129
བསོམས།

17.060

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༡༡ བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1.1

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.403

1.2

རིན་གོང་ཡར་འཕར་འབད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

4.008

བསོམས།

4.411

1.1. བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༣
ཀ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྕང་སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ དགེ་སློང་གི་སོད་གནས་དང་ཐབ་ཚང་-ཟ་ཁང་གཉིས་སྦྱེལམ་གྱི་ ཁང་
ཚན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཀྲི་ཝཱའི་མཚོ་རྒྱལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༤ སོད་ནུག། དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ མི་ལི་མི་
ཊར་༢༥༠ འབད་མི་པག་ཅུང་གི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་སོད་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འདི་འབད་འབདཝ་མིན་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་རྩིས་ཀྱི་འཐོབ་ཁུངས་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་

དམ་འཛིན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་3.3 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103287 ། ཀྲི་ཝཱའི་མཚོ་

རྒྱལ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་6239 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 །

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨོ་ལ་ཁ་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་གོང་འཕེལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༩ སོད་ནུག། དངུལ་སོད་དེ་ འཁོར་ལམ་གསརཔ་བརྒལ་ཏེ་ གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་སོད་ཡོད་རུང་ ས་
གནས་ཁར་ལཱ་འབད་འབདཝ་མིན་འདུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ཐོབ་རྩིས་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་བཟོ་
རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འཐོབ་ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ དངུལ་འབོར་གྱི་ངེས་བདེན་ཚུ་བལ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་

བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.6 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 ། དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་6312 ། ལ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ །
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1.2. རིན་གོང་ཡར་འཕར་འབད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༨
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ འབྲུག་ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་འོག་ལུ་ བསམ་གཏན་གླིང་ལས་ མུ་ཏིག་ཐང་གི་ཆུ་
མཛོད་གསུམ་ནང་ ཆུ་དུང་མཐུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་ཨའི་ཆུ་དུང་(DI pipes)དང་ ལྷན་ཐབས་མཁོ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་ཐད་
ཁར་ ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༨ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ རིན་གོང་ཡར་འཕར་
འབད་དེ་བཙུགས་མི་དང་ དེ་དང་བསྟུན་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་
བརྟེན་བྱུང་ནུག།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ལས་འཐོབ་མི་

འཛིན་ཤོག་ངོ་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་

མི་ལི་མི་ཊར་༢༠༠

འབད་མི་དྲི་ཨའི་ཆུ་དུང་མི་ཊར་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡,༧༡༡.༠༠ དང་ མི་ལི་མི་མི་ཊར་༡༥༠ འབད་མི་ལུ་༡,༢༦༠.༠༠ ཨིན་པས། ཨིན་རུང་
རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ལུ་

ཇའི་བསྒང་གི་ཁྲོམ་ཁར་

དྲི་ཨའི་ཆུ་དུང་མི་ལི་མི་ཊར་༢༠༠

འབད་མི་ལུ་

མི་ཊར་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་

༢,༣༧༠.༠༠ དང་ མི་ལི་མི་ཊར་༡༥༠ འབད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡,༧༤༦ སྦེ་སྟོན་ཏེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ དབྱེ་དཔྱད་རིན་གོང་གུར་ ཁག་
འབག་པའི་ཁེབ་ས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གི་སྟེང་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་ལེན་ཟད་འགྲོའི་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༣ དང་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་

བརྒྱ་ཆ་༢ བཀལ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་སོད་འབད་མ་ཆོགཔ་ཅིག་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་17039 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.4 །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཔལ་འབྱོར་འབྲུག་པ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107163 ། པད་དཀར་
རབ་རྒྱས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9009029 ། ཨུ་དེཤ་ཆེ་ཏི་རི། དྲི་སི་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
9410058 ། བསོད་ནམས་རིག་འཛིན། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200905014 ། ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས།

བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 ། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། སི་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་9808205 ། ཀརྨ་རྣམ་རྒྱལ། ཨི་ཨེས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101058 ། ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཁྲོམ་དཔོན། མི་ཁུངས་

ལག་ཁྱེར་ཨང་1141000297 ། ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ཚོང་ལས་སྒེར་སྡེ་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་1590 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་
རྣམ་རྒྱལ།

ཨི་ཨེས།

1141000297 །

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101058

།

ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ།

ཁྲོམ་དཔོན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༣༥ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1. ཟད་སོ ང ་ཆུད་ཟད་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.335
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨོ་ལ་ཁ་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༢.༣༣༥ སོད་ནུག། དངུལ་སོད་འདི་ཡང་ ཨོ་ལ་རོང་ཆུའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ མི་ལམ་མི་ཊར་༤༥༡ བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་
མི་ལམ་འདི་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ འདི་བཟུམ་མའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་མ་གཏང་པའི་གོང་ལས་ར་ དགོས་
མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་

ཨང་2.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 །
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༨༥

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་

ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ཕྱིའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ།

0.433

4.2

སྤུས་ཚད་བྱང་ཉེས་ཡོད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

0.474

4.3

འཛོལ་སྐྱོན་གྱི་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

1.278

བསོམས།

2.185

4.1. ཕྱིའི་བཟོ ་བཀོད་ཚུ་ལུ་གནོ ད ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.433
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨོ་ལ་ཁ་སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ ཧེ་མའི་འཁོར་ལམ་གུར་ GSB གི་ལཱ་དང་
ཆུ་གཡུར་གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༣ སོད་ནུག། ཨིན་རུང་ GSB གི་ལཱ་ཚུ་ག་ར་མེདཔ་ཐལ་ཡོདཔ་དང་ ཆུ་གཡུར་
ཚུ་ཡང་ སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་གི་ཕགས་སྙིགས་དང་ བཙོག་ཆུ་ཚུ་གིས་གང་སྟེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་
བདག་དབང་གི་ལམ་སྟོན་ཚུ་མེདཔ་ལས་

འདི་ཁར་སོད་མི་དང་

ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བདག་དབང་མ་ལེནམ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིགས་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 །

4.2. སྤུས་ཚད་བྱང་ཉེས་ཡོ ད ་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.474
ཀ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྱུང་བཞི་ནང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁང་ཚན་དང་བཅས་
པའི་ སློབ་ཁང་༨ རྐྱབ་ནི་གི་ལཱ་འདི་ འབྲུག་དཀར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་ནུག། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧ གནས་པའི་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་
ག་ནི་ཡང་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ངོས་ལེན་འབད་ནུག། ལཱ་ཚུ་ཡང་ ག་ར་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཡོད་མི་རྩིག་གདན་ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་དང་
MS angles ཚུ་གུར་ plain cement fiber board ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བཀལ་ནི་ དེ་ལས་ མི་ལི་མི་ཊར་༤༠ འབད་
མི་ རྡོ་ཀ་མ་རུ་པའི་རྡོན་ཁྲི་ཚུ་ནང་ཆུ་རིས་ཐོན་ཡོད་མི་གི་ལཱ་ཚུ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16709 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་

2.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིགས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 །

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 །

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལུང་བསྟན་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སློབ་ཁང་༡༢ རྐྱབ་ནི་གི་ལཱ་འདི་
ཨེས་ཀེ་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་བྱིན་ནུག། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧ གནས་པའི་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ག་ནི་ཡང་བདེན་དཔྱད་མ་
འབད་བར་ངོས་ལེན་འབད་ནུག། ལཱ་ཚུ་ཡང་ མི་ལི་མི་ཊར་༤༠ འབད་མི་ རྡོ་ཀ་མ་རུ་པའི་རྡོན་ཁྲི་ཚུ་ནང་ཆུ་རིས་ཐོན་ཡོད་མི་གི་ལཱ་

ཚུ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16709 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་3.4 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་
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བཟོ་རིགས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 ། ཨེས་ཀེ་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༨༣༢ །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 །
4.3. འཛོ ལ ་སྐྱོན་གྱི་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.278
ཀ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཧེ་ཇོ་-བསམ་གཏན་གླིང་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་གི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་ཚོགས་གཞི་རྟེན་མཁོ་
ཆས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཏུནི་དྲི་དང་འཆི་མེད་ཨར་དྲི་(ཇེ་ཝི་)བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༢༥ འཐེབ་
སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ NP-4 Hume pipes ཚུ་བཙུག་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་ཁ་སྐོང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ NP-4 Hume
pipes གི་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ འཛོལ་སྐྱོན་བྱུང་མི་དང་ དོ་བཀལ་ནི་དང་ཕབ་ནི་ དེ་ལས་ འཕྲུལ་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གི་
རིན་གོང་ཚུ་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་17039 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2.1 ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ དཔལ་འབྱོར་འབྲུག་པ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107163 ། ཏུནི་དྲི་
དང་འཆི་མེད་ཨར་དྲི་(ཇེ་ཝི་)བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་5455

དང་ཆོག་ཐམ་ཨང་1026944 ། ལ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ པད་དཀར་རབ་རྒྱས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9009029 །

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ འབྱུང་བཞི་ནང་-པམ་མཚོ་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་གི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་ཚོགས་གཞི་རྟེན་མཁོ་
ཆས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཏུནི་དྲི་དང་འཆི་མེད་ཨར་དྲི་(ཇེ་ཝི་)བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ འཐེབ་
སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ NP-4 Hume pipes གི་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ནང་འཛོལ་སྐྱོན་བྱུང་མི་དང་ ཁག་འབག་

པའི་ཁེབ་ས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གུར་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་ལེན་ཟད་འགྲོའི་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་17039 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་3.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཔལ་འབྱོར་འབྲུག་པ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2107163 ། ཏུནི་དྲི་དང་འཆི་མེད་ཨར་དྲི་(ཇེ་ཝི་)བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་
5455

དང་ཆོག་ཐམ་ཨང་1026944 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པད་དཀར་རབ་རྒྱས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་9009029 །

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༡༢༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

4.816

༥.༢

ཆོག་མིན་དངུལ་སོད།

0.362

༥.༣

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

0.450

༥.༤

སྔོན་བྱིན་ཚུ་རེ་འདོད་བསྐྱེད་མི་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ།

2.500

5.1

བསོམས།

8.129
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5.1. ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༨༡༦
ཀ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨོ་ལོ་ཁ་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༢༩༥ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ རྡོ་གཞིབ་ལམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ PCC རྡོ་ཆལ་གྱི་རྒྱ་ཚད་དང་སྟུག་ཚད་དང་
འབྲེལ་བའི་དངུལ་སོད་ཨིན་པས། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ཐོབ་རྩིས་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གྱིས་ འཐོབ་ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ དངུལ་འབོར་གྱི་ངེས་བདེན་ཚུ་བལ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 ། དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་6312 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 །

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨོ་ལོ་ཁ་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ འཁོར་ལམ་
བདའ་སྟེ་ GSB ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༤༡ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ཐོབ་
རྩིས་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འཐོབ་ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ དངུལ་འབོར་གྱི་ངེས་བདེན་ཚུ་བལ་ནི་

ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 ། དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན།
སི་དྲི་བི་ཨང་6312 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200207053 །

ག) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨོ་ལོ་ཁ་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ precast
concrete edging ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༨ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་
precast concrete edging མི་ཊར་ཀིཝབ་༧༣.༢༦ བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མི་ཊར་ཀིཝབ་༣༡༩.༢༠ གི་དོན་
ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.3 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 ། དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་
བི་ཨང་6312 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
200207053 །
ང) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཨོ་ལ་ཁ་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་

དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་

ལམ་

གསརཔ་བཏོན་ནི་དང་ ཆུ་གཡུར་བསལ་ནི་ དེ་ལས་ མི་ལམ་བཟོ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༩ འཐེབ་སོད་ནུག།
དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.5 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་

རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 ། དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་6312 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 །
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ཅ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨོ་ལ་ཁ་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ འཁོར་ལམ་
གོང་འཕེལ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༧ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ངེས་བདེན་གྱི་འཁོར་ལམ་རྒྱ་ཚད་
དང་ ཐོབ་རྩིས་བཀོད་མིའི་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.7 །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 ། དགའ་བའི་
ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་6312 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 །
ཆ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཆུ་གཡུར་བསལ་ནི་དང་ རྩིག་རྟེན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཚུད་པའི་ འཁོར་
ལམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ GSB, WMM, Scarification, tack coat and AC ལཱ་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ ཁག་འབག་པ་སོནསི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༥ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་
སོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་

ཨང་16656

།

དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

ཞིབ་རྟོག་ཨང་5.2

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བཀྲིས་དཀོན་མཆོག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

10810000603 ། སོནསི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་7812 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། ཨི་ཨེསི། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2101058 ། ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཁྲོམ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་1141000297 །

ཇ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལུང་བསྟན་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སློབ་ཁང་༡༢ བཟོ་སྐྲུན་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ མི་ལི་མི་ཊར་100*100 འབད་མི་གདུང་བཙུགས་ནི་དང་ tubular truss དང་ E-ceiling བཙུགས་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེས་ཀེ་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༡ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ ས་གནས་
ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་དངུལ་འབོར་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16709 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་3.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་20140103519 ། ཨེས་ཀེ་དྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1823 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་
དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 །
༥.༢. ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.362
ཀ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨོ་ལ་ཁ་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༢༥༦ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ ར་ལེབ་ཚུ་ཕན་ཚུན་བསམ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟུག་ཚད་མི་ལི་མི་ཊར་༢༤༠ འབད་
མི་GSB གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། འདི་གིས་
ཁག་འབག་པ་གིས་ཐོབ་རྩིས་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འཐོབ་ཁུངས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ དངུལ་འབོར་

གྱི་ངེས་བདེན་ཚུ་བལ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་

ཨང་1.4 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 །
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དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་6312 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 །

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོག་གི་ཁྲོམ་སྡེ་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལུང་བསྟན་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སློབ་ཁང་༡༢ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཨེས་ཀེ་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦ སོད་ནུག། དངུལ་འབོར་འདི་ཡང་ finishing coat
–Acrylic washable distemper དབུར་ཏེ་ ཧུམ་ཆ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་སོད་ནུག། ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འདི་ཡང་ གྲངས་
རྩིས་ཐོ་གཞུང་ནང་ལུ་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་གཅིགཔོ་འདི་ ཁག་གཉིས་ལུ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་པ་གིས་ ཐོབ་བརྗོད་

བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་3.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་

རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 ། ཨེས་ཀེ་དྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་1832 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207053 །
5.༣. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.450
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཨོ་ལ་ཁ་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དགའ་བྱི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མིང་

ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༠ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ སྔོན་བྱིན་སོད་མི་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་

ལཱ་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1.8 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་

རིང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་200207050 ། དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་
།

6312

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

200207053 །

ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས།

བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

5.༤. སྔོན་བྱིན་ཚུ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་མི་གི་དོ ན ་ལུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.500
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་
ལུ་ གིརི་ནར་ཝེ་ལུ་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠༠ བྱིན་ནུག། ཨིན་རུང་ གིརི་ནར་ཝེ་གི་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ དམིགས་
པ་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྔོན་བྱིན་སོད་མི་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16656 ། ཞིབ་

རྟོག་ཨང་13

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས།

བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

200207053 ། གིརི་ནར་ཝེ། ཆོག་ཐམ་ཨང་1035610 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཁྲོམ་དཔོན། མི་ཁུངས་

ལག་ཁྱེར་ཨང་11410000297 །
༣.༦.

ལས་འཛིན་ཚུ།

ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད།
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༣༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༡ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༥༣

གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1.553
བསོམས།

1.553

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༥༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ཉེན་བཅོལ་རིམ་སོད་འཐུས་དངུལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

0.125

5.2

སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།

0.680

5.3

བུ་ལོན་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབདཝ།

0.317

5.4

གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།

0.156

5.5

བཙུགས་བཞག་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།

0.120

5.6

འགྲོ་སོང་ཚུ་དངུལ་སྒྱུར་མ་འབདཝ།

0.155
བསོམས།

1.553

5.1. ཉེན་བཅོལ་རིམ་སོ ད ་འཐུས་དངུལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༡༢༥
བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་འོག་གི་ བསམ་རྩེ་ ཆང་བཟོ་གྲྭ་ཁང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་
ཚད་ལུ་ Cash-in-transit གི་ཉེན་བཅོལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་རིམ་སོད་འཐུས་དངུལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥
སོད་ནུག། ཨིན་རུང་ ཉེན་སྲུང་གན་ཡིག་འདི་སྒོ་མ་ཕྱེཝ་མ་ཚད་ ཉེན་བཅོལ་རིམ་སོད་འཐུས་དངུལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་ཡང་ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་
ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16856 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ ༤.༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕྲིན་ལས་བཟང་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་

རོགས་གོངམ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11510001238 ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན། ཡོངས་
ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་གོངམ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་12005002296 ཅན་མ)
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5.2. སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༠
ཀ) བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་འོག་གི་ བསམ་རྩེ་ ཆང་བཟོ་གྲྭ་ཁང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་ ཝའིན་དམ་སྦྱི་ནང་འདེགས་
ནི་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སོར་ཆས་ཉོ་ནིའི་དོན་ལུ་ M/s Defrancesco ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༡ སོད་ནུག། ཨིན་

རུང་ ལོ་ངོ་གཉིས་ལྷག་སོང་རུང་ སྔོན་བྱིན་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16856 ཞིབ་རྟོག་

ཨང་

3.09

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཕྲིན་ལས་བཟང་མོ།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་གོངམ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11510001238 ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་གོངམ། མི་ཁུངས་

ལག་ཁྱེར་ཨང་12005002296 ཅན་མ)

ཁ) བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་འོག་གི་ བསམ་རྩེ་ ཆང་བཟོ་གྲྭ་ཁང་གི་ Card Board Box སྡེ་ཕྲན་གྱིས་ བུ་ལོན་བྱིན་མི་
སྣ་ཚོགས་ལུ་ སོར་ཆས་དང་ རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ཉོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༩ བྱིན་ནུག། ཨིན་རུང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ ལོ་

ལྷགཔ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16856 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 4.02 །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་ ༢ པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11410006789

ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བིམ་བྷ་དུར་ཏ་མང་། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11802001760 ཅན་
མ)

5.3. བུ་ལོ ན ་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༣༡༧
བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་འོག་གི་ བསམ་རྩེ་ ཆང་བཟོ་གྲྭ་ཁང་གི་ Card Board Box སྡེ་ཕྲན་གྱིས་ བུ་ལོན་ལེན་པ་སྣ་
ཚོགས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ ལེན་ནི་ཡོད་རུང་ བུ་ལོན་ལེན་མི་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་འདི་ ལོ་ལས་ལྷག་སྟེ་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། ནོར་
འཁྲུལ་འདི་ཡང་

བུ་ལོན་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་

འཇོན་དྲགས་ཅན་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16856 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 4.01 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་
༢ པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11410006789 ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བིམ་བྷ་དུར་ཏ་མང་། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11802001760 ཅན་མ)

5.4. གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༡༥༦
ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ཤིང་དྲ་ཁང་ནང་ ས་མཚམས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་ལས་བརྟེན་ རཝ་བསྒོར་ནིའ་གི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མ་
ཚུགས་མི་གི་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༡༥༦ གནས་པའི་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་འདི་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ གི་ལོ་ལས་ར་ མདུན་སྐྱོད་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16856 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 5.02 ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཚེ་དབང་། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10905004091 ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
མི་ཐེ་འབྲུག་པ། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 1080201256 ཅན་མ)
5.5. བཙུགས་བཞག་གི་དྲན་ཐོ ་ ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༡༢༠
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ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་ སྡེ་ཚན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཉེན་
སྲུང་བཙུགས་བཞག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༠ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་
དྲན་ཐོ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ ཉེན་སྲུང་

བཙུགས་བཞག་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 16856 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 10.03 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གོངམ།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11514003919 ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11512002770 ཅན་མ)

5.6. འགྲོ་སོ ང་ཚུ་དངུལ་སྒྱུར་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༡༥༤
བསམ་རྩེ་བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ གནས་པའི་ ནང་ཆས་དང་ སྦྲགས་འཆར་ཡོ་ཆས་ཚུ་མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱི་མགྲོན་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འོག་ལུ་ བདག་
སྲུང་འབད་དེ་བཞག་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འདུས་ཚོགས་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ལམ་སྟོན་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16856 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕྲིན་ལས་བཟང་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་
གོངམ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11510001238 ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10808001706 ཅན་མ)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་ག་ར་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
3

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.618
བསོམས།

0.618

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༨ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3.1. འཐོ བ་ནི་ཡོ ད ་མི་ཚུ་མ་ལེནམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༦༡༨

166

འབྲུག་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་ཚད་ཀྱིས་ སིལ་ཚོང་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༨ མ་ལེན་པར་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཐོབ་
ལམ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16590

ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། ཚོང་སྒྱུར་ལས་རོགས་པ་གོངམ་ ༡ པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་

ཨང་ 11004000634 ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ། ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ་(ཚོང་འབྲེལ་)། མི་ཁུངས་
ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10713000532 ཅན་མ)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་ཡང་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༦༩༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༨༨༧ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༠༦ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ།

2.806
བསོམས།

2.806

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༠༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༥.༡

མཁོ་སྒྲུབ་ནང་རྩིས་བཤད་ཉུངམ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ།

0.317

༥.༢

བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་ལུ་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཡོདཔ།

2.489

བསོམས།

2.806

5.༡. མཁོ་སྒྲུབ་ནང་རྩིས་བཤད་ཉུངམ་སྦེ་བཀོད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༣༡༧
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་གི་ཁྲལ་ཡངས་ཚད་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༧ གི་ བགོ་བཤའི་མཛོད་ཆས་ཉུང་སུ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། འདི་ཡང་
མཛོད་ཆས་མ་ཚང་མི་དང་མེདཔ་ཐལ་མི་ཚུ་ དགོངས་ཡངས་གཏང་གཏངམ་ཚུ་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་ མཛོ ད་
ཆས་དགོངས་ཡངས་གཏང་མི་ཚུ་

རྩིས་བཀོད་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་ 16776 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ ༤ ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་གཡང་མཚོ། དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་
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ཁྱེར་ཨང་ 10904003708 ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་བོ་གྲོས། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར་ཨང་ 11411002632 ཅན་མ)

5.༢. བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་ལུ་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ . ༤༨༩
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་གི་ཁྲལ་ཡངས་ཚད་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་སོ་སོ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༨༩ རྩིས་ལྷག་སྦེ་
འདུག། སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འདི་ཡང་ མཛོད་ཆས་ཚུ་ credit purchase འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་ལས་ ལོ་མཇུག་བསྡུའི་ལྷག་ལུས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མེད་

མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16776 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 5། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་གཡང་མཚོ།

དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10904003708 ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་བོ་གྲོས། བཀོད་ཁྱབ་
གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11411002632 ཅན་མ)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་འགྲེམ་རང་སྐྱོང་ཚད་ལྡན་ལས་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་
འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༨༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་
ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ཞིབ་རྟོག་ག་ར་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༨༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1.782
བསོམས།

1.782

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༨༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་གོང་ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

0.138

5.2

ཚོང་འབྲེལ་དང་ཐོབ་ལམ་གཞན་ཚུ་རྩིས་ཆད་ཡོདཔ།

1.644

བསོམས།

1.782
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5.1. རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་གོང་ནང་ཁྱད་པར་ཐོ ན ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༡༣༨
ཐིམ་ཕུག་གི་འབྲུག་འགྲེམ་ནང་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨ ཐོན་ཏེ་འདུག། ཁྱད་པར་འདི་ཡང་
རྩིས་དེབ་ནང་ལུ་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༠ སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འགྲེམས་ཆས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་ཐོ་

ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༢ རྐྱངམ་གཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16833 ཞིབ་རྟོག་

ཨང་ 2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཆོས་སྐྱིད། འགོ་འཛིན། ལས་འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11410003735 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

10712002191 །

འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན།

བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

5.2. ཚོ ང་འབྲེལ་དང་ཐོ བ་ལམ་གཞན་ཚུ་རྩིས་ཆད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ . ༦༤༤
ཀ) ཐིམ་ཕུག་གི་འབྲུག་འགྲེམ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམས་ཡིག་གི་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༡༦ རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག། འཐོབ་ནི་ཡོད་
མི་ལ་ལུ་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལས་ར་ རྩིས་ཆད་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འཐོབ་ནི་ཡོད་མི་དང་ བུ་ལོན་པ་ཚུ་ལུ་

དོན་སྨིན་ཐོག་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16833 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 3.1 །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཅཱན་ད་ར་མ་ཡ་ཆེ་ཏི་རི།

འགྲེམས་བསྐྱལ་ལས་རོགས།

པི་ཨོ་དྲི།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

10205000510 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ། མི་ཁུངས་

ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10712002191 །

ཁ) ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་འགྲེམ་འོག་གི་ འགྲེམས་རྟགས་བསྡུ་གསོག་སྡེ་ཚན་ནང་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༧ རྩིས་ཆད་འབད་
འདུག། འཐོབ་ནི་ཡོད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ར་ རྩིས་ཆད་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འཐོབ་ནི་ཡོད་མི་

དང་ བུ་ལོན་པ་ཚུ་ལུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16833 ཞིབ་

རྟོག་ཨང་ 3.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རི་ཏ་གུ་རུང་། རྩིས་འཛིན་པ། འགྲེམས་རྟགས་བསྡུ་གསོག་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར་ཨང་ 11216004454 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ནོར་བུ་བཟང་མོ་རྡོ་རྗེ། འགྲེམས་རྟགས་བསྡུ་གསོག་སྡེ་ཚན། མི་
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11107000167 །

ག) ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་འགྲེམས་ཀྱིས་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་གླ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༩

རྩིས་ཆད་འབད་

འདུག། ཁང་གླ་ཚུ་ཡང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོ་གི་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འཐོབ་ནི་ཡོད་མི་དང་ གླ་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ དོན་སྨིན་

ཐོག་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16833 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 3.3 ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཕུན་ཚོགས་གླིང་། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11105004651 ། ལ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ

11003000041 །

དམ་ཆོས་ཚེ་རིང་།

ལུང་ཕོགས་འགོ་འཛིན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

ང) ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་འགྲེམ་འོག་གི་ ཕེ་ཌེགསི་སྡེ་ཕྲན་(Fedex Unit) ནང་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡ རྩིས་ཆད་སྦེ་
འདུག། འོང་འབབ་ལ་ལུ་ཅིག་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལས་ར་རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འཐོབ་ནི་ཡོད་མི་དང་ བུ་ལོན་པ་ཚུ་
ལུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16833 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 3.4 །
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རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། རྩིས་འཛིན་པ། པི་ཨོ་དྲི། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11508002470 ། ལ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན། འགོ་འཛིན། པི་ཨོ་དྲི། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10712002191 །

ཅ) ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་འགྲེམ་འོག་གི་ ནུབ་ཕོགས་ལུང་ཕོགས་ནང་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༢ རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག། འོང་འབབ་
ལ་ལུ་ཅིག་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལས་ར་རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འཐོབ་ནི་ཡོད་མི་དང་ བུ་ལོན་པ་ཚུ་ལུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་
ལས་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16833 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 3.5 ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། རྩིས་འཛིན་པ། ཐིམ་ཕུག། ཇི་པི་ཨོ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11508004574 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

11504002442 །

ཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག།

ལུང་ཕོགས་འགོ་འཛིན།

ཐིམ་ཕུག།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༢༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༠.༥༧༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༩.༩༧༣ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
༢

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལྐོག་ཟ།

0.602
བསོམས།

0.602

ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
2.1. ཚུལ་མིན་གཡོ ་ སོ ད ་འབད་མི་མ་དངུལ་འདི་ལོ ག ་སྟེ་མ་ལེནམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༦༠༢
འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འོག་གི་ སྤ་རོ་གློག་མེ་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༦ གི་ལོ་ནང་ མ་དངུལ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༢ ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་ནུག། ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་བདའ་ཟུན་ཏེ་འབད་རུང་ དགོངས་ཕོགས་གཏང་
སྟེ་ཡོད་མི་ རྩིས་འཛིན་པ་འདི་ལས་ དངུལ་འབོར་དེ་ལོག་སྟེ་མ་ལེན་པར་འདུག། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་

གཏང་སྟེ་ཡོད་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་གཞན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16755 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 2.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇིགས་མེད། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་ལག་
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ཁྱེར་ཨང་

10808002095

10808002095 །

།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

འཇིགས་མེད།

འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༢༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༢ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༤ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.664
བསོམས།

0.664

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.319

5.2

སྐྱིན་འགྲུལ་ནང་ལས་ འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་བཏབ་ཡོདཔ།

0.345

བསོམས།

0.664

5.1. དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༣༡༩
བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་

ཆུ་དང་ཆུ་འགྲམ་ལེགས་

བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཆུ་བྱག་རྐྱབ་ནི་ནང་ M/s AFCONS ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༩ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་
རིན་གོང་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་རིན་ཐང་ཚད་གཞི་(Current Cost Index)འདི་ འཛོལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16674 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀ་མཱལ་དྷ་ཀལ། ལས་འགུལ་

འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ CDCL1401003 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་གྲུབ་ཆུ། ལས་འགུལ་མདོ་ཆེན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ CDCL1402001 །
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5.2. སྐྱིན་འགྲུལ་ནང་ལས་འབྲུག་གི་བཙོ ང་ཁྲབ་བཏབ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༣༤༥
བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པར་ འབྲུ་གི་བཙོང་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༤༥ དེ་ ཨེ་
ཤི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་ནང་ལས་བཏབ་ནུག།

འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་འདི་ཡང་

སྣུམ་འཁོར་གཉིས་དང་

བག་བ་

གཉིས་ཉོ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་བཙོང་ཁྲལ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16674 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ། དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ CDCL1511020 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བདེ་ཆེན་དབང་
མོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ CDCL1508002 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༡༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ཞིབ་རྟོག་ག་ར་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༡༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

༤

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནསཔ།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
༠.༣༧༧
5.736

བསོམས།

༦.༡༡༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
4.1. ལོ ་མཇུག་བསྡུའི་ལྷག་ལུས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ལག་ཁྱེར་མེདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༣༧༧
ཀཱོལ་ཀ་ཊ་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གིས་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་གི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༣༧༧ ལོག་སྟེ་མ་སོད་པར་འདུག། ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་

ཐོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16846 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ ཀ.༣ །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དེ་བཱསི་རི་ཅཝ་དུ་རི། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཀཱོལ་ཀ་ཊ་མཁའ་འགྲུལ་ཡིག་ཚང་། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
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M0219658 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱས། འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
11312002657 །

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༧༣༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ལོ་མཇུག་བསྡུའི་ལྷག་ལུས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ལག་ཁྱེར་མེདཔ།

2.063

5.2

བུ་ལོན་པའི་ལྷག་ལུས་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།

3.603

5.3

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.070
བསོམས།

5.736

5.1. ལོ ་མཇུག་བསྡུའི་ལྷག་ལུས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ལག་ཁྱེར་མེདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢ . ༠༦༣
ཀ) འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་འོག་གི་ ཀཱོལ་ཀ་ཊ་མཁའ་འགྲུལ་ཡིག་ཚང་ནང་ རྒྱ་གར་གྱི་ IATA – མཁའ་འགྲུལ་དབང་
འཛིན་གྱི་ཐད་ཁར་ བུ་ལོན་བྱིན་མི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལུ་ Expenses – Non-group Current གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༤༧༤ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། ཨིན་རུང་ ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་ལས་ ལྷག་ལུས་གཏན་
འཁེལ་གྱི་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་གི་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཚུལ་

མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ ལ་རྟོག་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16846 ཞིབ་

རྟོག་ཨང་ ཀ.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དེ་བཱསི་རི་ཅཝ་དུ་རི། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཀཱོལ་ཀ་ཊ་མཁའ་འགྲུལ་ཡིག་ཚང་།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ M0219658 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱས། འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་
ཨང་ 11312002657 །

ཁ) འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་འོག་གི་ ཀཱོལ་ཀ་ཊ་མཁའ་འགྲུལ་ཡིག་ཚང་ནང་ སྡེ་ཚན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཉེན་སྲུང་
བཙུགས་བཞག་སོད་ཡོད་པའི་རྩིས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་(security

deposit

paid

account

balance)དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༥༨༩ འདུག། ཨིན་རུང་ ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལས་ ལྷག་ལུས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་
འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་གི་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ དམ་

འཛིན་ དེ་ལས་ ལ་རྟོག་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16846 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ ཀ.2 ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ དེ་བཱསི་རི་ཅཝ་དུ་རི། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཀཱོལ་ཀ་ཊ་མཁའ་འགྲུལ་ཡིག་ཚང་། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
M0219658

།

11312002657 །

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱས།

འཛིན་སྐྱོང་པ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

5.2. བུ་ལོ ན ་པའི་ལྷག་ལུས་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ . ༦༠༣
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ཀ) འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་འོག་གི་ ཐིམ་ཕུག་ཚོང་འབྲེལ་འབྲེལ་སྟེགས་ཀྱིས་ བུ་ལོན་པ་སྣ་ཚོགས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༦༠༡ འཐོབ་དགོཔ་འདུག། དངུལ་འབོར་དེ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ ལོ་ངོ་གསུམ་ལྷགཔ་ཅིག་སོང་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་
བུ་ལོན་པ་ཚུ་ལས་ དངུལ་འབོར་འཐོབ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16846 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ ཉ.1 ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ལྷ་མོ། འགན་འཛིན་པ། ཐིམ་ཕུག་རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཕྲན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 1080600032 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

10501000651 །

ཟླ་བ་རྣམ་རྒྱལ།

འཛིན་སྐྱོང་པ།

འོང་འབབ་ལས་ཚན།

ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

ཁ) འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ བུ་ལོན་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ བུ་ལོན་པའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢.༠༠༢ འདུག། དངུལ་འབོར་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཚུན་ མ་ལེན་པར་ལུས་ཏེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ བུ་ལོན་པ་ཚུ་
ལས་ དངུལ་འབོར་འཐོབ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16846 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ ཐ.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་

བ་རྣམ་རྒྱལ། འཛིན་སྐྱོང་པ། འོང་འབབ་ལས་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10501000651 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བདེ་ཆེན་དཔལ་སྒྲོན། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11704000766 །
5.3. དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༠༧༠
འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ ས་སྣུམ་གྱི་ཤོག་བྱང་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠ འཐེབ་སོད་ནུག། ནོར་
འཁྲུལ་འདི་ཡང་ ས་སྣུམ་གྱི་ཤོག་བྱང་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 16846 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ ཐ.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་གོངམ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10702001457 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། འཛིན་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་ལས་ཚན། མི་
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10810000743 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༨༢༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་
ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༣༢༢ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༤༩༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

4.135

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

3.363
བསོམས།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

7.498

ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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3.1. འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ ག ་པའི་ཁྲལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤ . ༡༣༥
འབྲུག་སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༣༥ རྩིས་སྙོམས་མ་
འབད་བར་འདུག། འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥-༡༦ གི་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལས་ར་ གནད་
དོན་འདི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་འབད་རུང་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ཡང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16570 ཞིབ་རྟོག་ཨང་

4 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11410006450 ། ལ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་དབང་མོ། དངུལ་རྩིས་འགོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10904002258 །

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
5.1. བུ་ལོ ན ་པའི་ལྷག་ལུས་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ . ༣༦༣
ཀ) འབྲུག་སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ SAP implementation - PHPA and Geological mapping
fees - Tango monastery restoration ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༨༠ འཐོབ་དགོཔ་འདུག། དངུལ་
འབོར་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལས་ར་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ བུ་ལོན་པ་ཚུ་ལས་ དངུལ་འབོར་འཐོབ་ནི་
ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16821 ཞིབ་རྟོག་ཨང་2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག། དངུལ་རྩིས་འགོ་

དཔོན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11205001809

།

དོ་དོ།

དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

10502000891 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས། འགོ་འཛིན། རྩིས་ལས་ལྟེ་བ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
10603001557 །

ཁ) འབྲུག་སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ བི་ཨེཅ་ཨེས་ཨེལ་གྱིས་ བུ་ལོན་པ་སྣ་ཚོགས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༨༣ འཐོབ་
དགོཔ་འདུག། དངུལ་འབོར་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལས་ར་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡
ལུ་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ བུ་ལོན་པ་ཚུ་ལས་ དངུལ་འབོར་འཐོབ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་གི་

ཐད་ཁར་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦༥༧༠ ཞིབ་རྟོག་ཨང་5 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་པ། མི་ཁུངས་
ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11410006450 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར། ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། (དངུལ་རྩིས་)
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10203001412 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༦.༨༤༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་
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༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༠༣ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥.༤༤༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

55.440
བསོམས།

55.440

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥.༤༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
5.1. ཚོ ང་འབྲེལ་གྱི་འཐོ བ་ལམ་རྩིས་ཆད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་55.440
ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ བུ་ལོན་པ་སྣ་ཚོགས་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འཐོབ་ལམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥.༤༤༠ རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག།
འཐོབ་ལམ་ཚུ་ཡང་ ཡུན་རིངམོ་གི་དོན་ལུ་ ཕར་འགྱངས་སྦེ་ལུས་མི་ལུ་བརྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་འབད་རུང་ རྩིས་
སྙོམས་མ་འབད་བར་རང་ལུས་ཏེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མིན་པའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་
མ་ཕྱེ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16759 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་ལྷུན་གྲུབ། དངུལ་

རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10205006681 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཇི་ཨེམ་ཨོ། མི་
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11513002225 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༢༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ཞིབ་རྟོག་ག་ར་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༢༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2

ལྐོག་ཟ།

0.451

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

3.269
བསོམས།

3.720
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ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
2.1. འོ ང་འབབ་རྩིས་ཆད་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.451
སྤ་རོ་གི་སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ པེ་ཊོལ་དང་ས་སྣུམ་ བྱུག་སྣུམ་ཚུ་ བཙོང་མི་ལས་འཐོབ་པའི་འོང་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༤༥༡ རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག། ཚོང་སྒྱུར་ཚུ་ཡང་ པེ་ཊོལ་དང་ས་སྣུམ་ བྱུག་སྣུམ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་རྐྱང་དྲན་
ཐོ་ཚུ་ནང་ ཟླ་ཚེས་ཚུ་འབྲི་སུབ་འབད་ཐོག་ལས་ གཡོ་བཅོས་འབད་ནུག། དངུལ་འབོར་དེ་ ལོག་སྟེ་མ་ལེན་པའི་ཁར་ བདག་སྐྱོང་དང་

འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 17012 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་

ནམས་ཚེ་རིང་། པེ་ཊོལ་དང་ས་སྣུམ་ བྱུག་སྣུམ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10807000110 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11009001198 །

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༦༩ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3.1

པེ་ཊོལ་དང་ས་སྣུམ་ བྱུག་སྣུམ་གྱི་འོང་འབབ་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ།

0.261

3.2

འོང་འབབ་གཞན་མི་ཚུ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ།

2.874

3.3

སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལས་གླ་འཐུས་འཐེབ་ལེན་ཡོདཔ།

0.134

བསོམས།

3.1.

པེ་ཊོལ་དང་ས་སྣུམ་
༠ . ༢༦༡

3.269

བྱུག་སྣུམ་གྱི་འོ ང ་འབབ་ཚུ་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་

- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

སྤ་རོ་གི་སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ པེ་ཊོལ་དང་ས་སྣུམ་ བྱུག་སྣུམ་གྱི་ས་ཁོངས་སོ་སོ་ལས་བསྡུ་
ལེན་འབད་མི་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༡ དེ་ ཟླ་ངོ་༦ ལྷག་སོང་རུང་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ འོང་
འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལམ་སྟོན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 17012 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་
ཁྱེར་ཨང་

11009001198

།

འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན།

ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

10606000748 ། ལེགས་སྐྱིད་དུང་། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 12003002462 ། ཀུན་ལེགས་

བཟང་མོ། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11805002342 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་རྒྱལ། ཡོངས་
ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11315001826 །

3.2. འོ ང་འབབ་གཞན་ཚུ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.874
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སྤ་རོ་གི་སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ དང་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ སོ་ནམ་
འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཙོང་མི་དང་ གླ་ཁར་གཏང་སྟེ་བཟོ་མི་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༧༤ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་
བྱུང་མི་འདི་ཡང་

འོང་འབབ་གཙོ་བོ་འདི་

འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

17012 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 3 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11009001198 ། འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10606000748 །

ལེགས་སྐྱིད་དུང་། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 12003002462 ། ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ། ལུང་ཕོགས་
འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11805002342 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་རྒྱལ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11315001826 །

3.3. སོ ་ནམ་པ་ཚུ་ལས་གླ་འཐུས་འཐེབ་ལེན་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.134
སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ གནང་གྲོལ་འབད་བའི་ཕབ་ཆག་གི་གོང་ཚད་ཁར་ གླ་ཁར་ལེན་ནི་གི་ཕབ་ཆག་ཚུ་བྱིན་ཏེ་འབད་

རུང་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་གླ་ཁར་གཏང་མི་གི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༤ འཐེབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་

17012

ཞིབ་རྟོག་ཨང་

11503001497
11009001198 །

།

4

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན།

ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ།

དྲི་ཨེཕ་པི།

ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་
སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༢༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༡༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་
ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༤ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

༠.༦༧༣
བསོམས།

༠.༦༧༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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5.1. དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ . ༦༧༣
ཀ) རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་(ལཱ་ཚན་༡-༧)ནང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༥ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ རྩིག་གདན་ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་ནང་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་

གི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16611 ཞིབ་རྟོག་

ཨང་

2

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

10907000109

།

བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱས།

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར།

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་ངོ་ཚབ།

བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11405000982 ། རྟེན་གྲུབ་ལེབ་ཅ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11213005341 །

ཁག་འབགཔ་དགེ་འགྱུར་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ 1392 ། ཁག་འབགཔ་ཨེན་ཀྲི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༤༡༡༤ ། ཁག་
འབགཔ་འབྲུག་སྐྱབས་ཆ་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་༡༧༢༨ ། ཁག་འབགཔ་འབྲུག་ཨེ་ལི་ཡེནསི་སྒེར་སྡེ་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༤༢༧༡ །

ཁག་འབགཔ་བྱ་བབས་བཟོ་སྐྲུན། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༡༡༤༩ ། ཁག་འབགཔ་ཚེ་དབང་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་ ༡༠༣༢ །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཀར་ཅུང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11107003035 །

ཁ) རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཨ་མོ་ཆུ་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་ཐོག་གསུམ་སྦེ་མི་རྐྱབ་ནི་དང་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་
གྱི་ལཱ་(ལཱ་ཚན་༥ པ་)ཚུ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ Bhutan Alliance Pvt. Ltd. ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༡ འཐེབ་སོད་
ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ རབ་གསལ་གྱི་ཀྲི་ཨེམ་ཀྲི་ངར་ལྕགས་དང་ ཐོག་ཚད་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཀྲི་ཨེམ་ཀྲི་ལུ་ དངུལ་སོད་

འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16611 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 5.2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་

དཔལ་འབྱོར། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11405000982 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
དཀར་ཅུང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11107003035 །

ག) རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རབ་བརྟན་སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་ཐོག་བཞི་
འབད་མི་རྐྱབ་ནི་དང་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་(ལཱ་ཚན་༥ པ་)ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ གནས་བརྟན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧ འཐེབ་སོད་ནུག། དངུལ་འཐེབ་འདི་ཡང་ འཁོར་ལམ་གྱི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་ ངེས་བདེན་
ཐོག་ལུ་འབད་མི་གི་འབོར་ཚད་དང་

དངུལ་སོད་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་

16611 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 8.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྟེན་གྲུབ་ལེབ་ཅ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་

ཁྱེར་ཨང་ 11213005341 ། ཁག་འབགཔ་གནས་བརྟན་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད། སི་དྲི་བི་ཨང་ 1708 ། ལ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ དཀར་ཅུང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11107003035 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༧ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།

180

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥

གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

༥

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.055
བསོམས།

0.055

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
5.1. སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥
དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༦ ཚུན་ལུ་ ལས་གཡོགཔ་༡༦ གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༥ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། སྔོན་བྱིན་ལ་ལུ་ཅིག་ དབང་འཛིན་ནང་ལས་ ཧེ་མ་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་
མི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡང་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་དང་ དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ནམ་དུས་

ལུ་ ལས་གཡོག་པའི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་དང་ བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16743

ཞིབ་རྟོག་ཨང་

8

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར།

ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11104003064 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10807003669 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ གསར་སྤང་བྱ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་(Sarpang Layer Corporatives)གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༦༨
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བར་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ཞིབ་རྟོག་ག་ར་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༦༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

3.484

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

0.084
བསོམས།

3.568

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༨༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ཁང་གླ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

0.091

4.2

མཇུག་བསྡུའི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ།

0.422

4.3

མ་དངུལ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགསཔ།

1.770

4.4

དངུལ་སོད་རྩིས་ཆད།

1.009

4.5

འཐོབ་རྩིས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ།

0.101

4.6

ངོ་ཚབ་ཚུ་ལས་འཐོབ་རྩིས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ།

0.091

བསོམས།

3.484

4.1. ཁང་གླ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲ་ས་ཡ་0.091
བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་

གསར་སྤང་བྱ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གིས་

ཡིག་ཚང་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་

སྒྲིང་ཁྱིམ་གླ་ཁར་ལེན་མི་གི་དོན་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ འཐེབ་སོད་ནུག། ཁང་གླ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་
ཨིནམ་དང་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠༠.༠༠ རེ་ཨིན་པས། དེ་བཞིན་དུ་ ཁང་གླ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་༡༢༠,༠༠༠.༠༠ སོད་དགོཔ་
ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༢༡༠,༦༩༧ སོད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག་ལུ་ ཁང་
གླ་སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་ དམ་འཛིན་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་

ལུ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16898 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པེརེམ་ཀུ་མར་ར་སའི་ལི། ཧེ་མའི་དྲུང་

ཆེན། ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11803000622 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སཱན་བྷ་དུར་སུ་བྷ། ཧེ་མའི་
ཁྲི་འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11311000868 །

4.2. མཇུག་བསྡུའི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.422
བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ གསར་སྤང་བྱ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ནང་ མཇུག་བསྡུའི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༢ རྩིས་སྙོམས་
མ་འབད་བར་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་གཞན་ཁར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་ཐོག་ལས་ རྩིས་སོད་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16898 ཞིབ་རྟོག་ཨང་
3

།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

པེརེམ་ཀུ་མར་ར་སའི་ལི།

ཧེ་མའི་དྲུང་ཆེན།

ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

11803000622 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སཱན་བྷ་དུར་སུ་བྷ། ཧེ་མའི་ཁྲི་འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11311000868 །
4.3. མ་དངུལ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགསཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.770
བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ གསར་སྤང་བྱ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གིས་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༧༠ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་ནུག། འོང་
འབབ་འདི་ཡང་ བར་འཐུས་དང་ ཐོ་བཀོད་ དེ་ལས་ འཐུས་མི་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ རྩིས་དེབ་ཚུ་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་དང་དམ་འཛིན་མེད་མི་དང་

ཟླ་མཇུག་གི་མ་དངུལ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་གི་ལམ་

ལུགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16898 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 5 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རབ་
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བརྟན། ཧེ་མའི་དྲུང་ཆེན། ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11301001437 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉི་མ་
བ་མ།། ཁྲི་འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11311000767 །
4.4. དངུལ་སོ ད ་རྩིས་ཆད་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.009
བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ གསར་སྤང་བྱ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གིས་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༩ མ་སོད་ནུག། སོད་དངུལ་འདི་
ཡང་ འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ སྒོང་རྡོག་ཉོ་ཉོཝ་གི་རིན་གོང་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཁོང་རའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་གི་
བྱ་རིམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16898 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 6 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བཀྲིས་རབ་བརྟན། ཧེ་མའི་དྲུང་ཆེན། ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11301001437 ། ཤི་རི་ཇ་ན་རཱའི།
དངུལ་འཛིན་པ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11305000455 ། རམ་ཀུ་མར་གུ་ར་གའི། དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
11307000760 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉི་མ་བ་མ།། ཁྲི་འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11311000767 །
4.5. འཐོ བ་རྩིས་ཚུ་མ་འཐོ བ ་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.101
བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ གསར་སྤང་བྱ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གིས་ ཁོང་རའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ སྒོང་རྡོའི་སྣོད་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་རིན་
གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༡ མ་ལེན་པར་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ འོང་འབབ་/ཁྲལ་འབབ་ཚུ་ དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བར་ སྒོང་རྡོའི་སྣོད་
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་རིན་གོང་ཚུ་

སྒོང་རྡོག་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གི་རིན་གོང་ནང་ལས་

ཐད་ཀར་དུ་བཏོག་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡོད་མི་

ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16898 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 7 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རབ་བརྟན། ཧེ་མའི་

དྲུང་ཆེན། ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11301001437 ། ཤི་རི་ཇ་ན་རཱའི། དངུལ་འཛིན་པ། མི་ཁུངས་

ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11305000455 ། རམ་ཀུ་མར་གུ་ར་གའི། དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11307000760 ། ལ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉི་མ་བ་མ།། ཁྲི་འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11311000767 །
4.6. ངོ་ཚབ་ཚུ་ལས་འཐོ བ་རྩིས་ཚུ་མ་ལེན་པར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.091
བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ གསར་སྤང་བྱ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གིས་ ངོ་ཚབ་ཚུ་ལས་ སྒོང་རྡོག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༠༩༡ མ་ལེན་པར་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ སྒོང་རྡོག་གི་རིན་གོང་ཚུ་ལེན་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ ལེགས་
ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16898 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 8 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་རབ་བརྟན།

ཧེ་མའི་དྲུང་ཆེན། ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11301001437 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉི་མ་བ་མ།། ཁྲི་
འཛིན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11311000767 །

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
5.1. སྔོན་བྱིན་/སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ལྷག་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.084
བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ གསར་སྤང་བྱ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ནང་ སྔོན་བྱིན་/སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༤ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། སྔོན་
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བྱིན་/སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཆད་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་༢༠༡༦ ལུ་ ཁོང་རའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་བྱིནམ་ཨིན་པས། ནོར་
འཁྲུལ་འདི་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ལེན་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་ 16898 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པེརེམ་ཀུ་མར་ར་སའི་ལི། ཧེ་མའི་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་
ཨང་

11803000622

11311000868 །

།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

སཱན་བྷ་དུར་སུ་བྷ།

ཧེ་མའི་ཁྲི་འཛིན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༠.༠༥༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༤ རྩིས་འགྲིག་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༩.༩༨༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2

ལྐོག་ཟ།

2.572

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

3.651

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

143.757
བསོམས།

149.980

ལྐོག་ཟ་
ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༧༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
2.1. འོ ང་འབབ་རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2.572
ཀ) འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འོག་གི་ ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རིག་གསར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ འོང་འབབ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༡ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག། འོང་འབབ་འདི་ཡང་ རིག་གསར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་ རིམ་སོད་ཐོག་ལུ་
སྣུམ་འཁོར་ཉོ་མི་གི་དོན་ལུ་ རིམ་སོད་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་བཏབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གི་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་༢༤ ཨིན་པས། ནོར་
འཁྲུལ་འདི་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་དང་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་

མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16823 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 6.1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབྱངས་

ཅན། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10706002399 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཆོས་
གྲགས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11102004710 །
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ཁ) འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འོག་གི་ ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོའི་བདག་འཛིན་འོག་གི་ ངོམ་གླ་ང་གི་ཐད་ཁར་
འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༤ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག། འོང་འབབ་འདི་ཡང་ ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོའི་བདག་འཛིན་འོག་གི་
ངོམ་གླ་ང་གིས་ རིམ་སོད་ཐོག་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཉོ་མི་གི་དོན་ལུ་ རིམ་སོད་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་བཏབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གི་
ཉེས་ཆད་བརྒྱ་༢༤ ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་དང་
བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16823 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 6.2 ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབྱངས་ཅན། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10706002399 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

11102004710 །

ཨོན་ཆོས་གྲགས།

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

ག) འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འོག་གི་ ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཆོས་སྒྲོན་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་
ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༢ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག། འོང་འབབ་འདི་ཡང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ ཞབས་
ཏོག་གི་འཐུས་ཚུ་ ཉིན་གྲངས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་བཏབ་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཆོས་སྒྲོན་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱིས་ ཉིན་གྲངས་༥༦༨༨ དང་
སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་ ཉིན་གྲངས་༡༢༤༤ གི་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གི་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་༢༤ ཨིན་པས། ནོར་
འཁྲུལ་འདི་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་དང་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་

རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16823 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 6.3 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སིབ་ཇོ་ནི་ཨ་

མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

རཱོན། འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞབས་ཏོག། ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11204004671 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཨོན་ཆོས་གྲགས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11102004710 །

ང) འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འོག་གི་ ཨའི་ཅར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རིག་གསར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་དང་ བི་ཀི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐད་
ཁར་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༣༦ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག། འོང་འབབ་འདི་ཡང་ རིག་གསར་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་
ཀྱིས་ རིམ་སོད་ཐོག་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཉོ་མི་གི་དོན་ལུ་ རིམ་སོད་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་བཏབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གི་ ཉེས་ཆད་
བརྒྱ་༢༤ ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་དང་ བསྡུ་
ལེན་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16823 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 7.3 ། རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་འཛོམས། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། ཨའི་ཅར་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 12003001435 ། ལ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ

བསོད་ནམས་སྙན་གྲགས།

10715000891 །

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ཨའི་ཅར་སྡེ་ཚན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

ཅ) འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འོག་གི་ ཨེ་པོ་ལོ་འཁོར་ལོ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྡེ་ཚན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༣༩༩ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་ནུག། འོང་འབབ་འདི་ཡང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ དུས་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་
བྱུང་མི་གི་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་༢༤ ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་
ནི་དང་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16823 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 8 །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་ཆུ་དབང་ཕྱུག། འཛིན་སྐྱོང་པ། ཨའི་ཅར་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10902000114 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

10715000891 །

བསོད་ནམས་སྙན་གྲགས།

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ཨའི་ཅར་སྡེ་ཚན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

185

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༥༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

ཁྲལ་ཚུ་ཁེབ་ས་དང་གྱོང་གུད་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ།

0.336

4.2

ཐོ་གཞུང་གི་NRV ངོས་འཛིན་མ་འབདཝ།

1.809

4.3

འཐོབ་ལམ་རྩིས་ཆད་ཡོདཔ།

1.506
བསོམས།

3.651

4.1. ཁྲལ་ཚུ་ཁེབ་ས་དང་གྱོང་གུད་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.336
འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

བཙོག་རླུང་གི་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༦

ཐོ་གཞུང་གི་རིན་གོང་ནང་བཙུགས་ནི་མེན་པར་

ཁེབ་ས་དང་གྱོང་གུད་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་འོང་འབབ་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་ནུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་དང་བཙོང་མི་
སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་ བཙོག་རླུང་གི་ཁྲལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ལུ་བཙོང་མ་ཚུགས་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་བཙོག་རླུང་གི་ཁྲལ་འདི་ འོང་འབབ་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ སྒྲིག་
གཞི་ཚུ་གོ་དོན་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་ལེན་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16823 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 3 ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཨམ་རི་ཏ་རའི། འཛིན་སྐྱོང་པ། ཨེཕ་ཨེ་དྲི། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11301002624 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་
སྐྱོགས། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11705000224 །
4.2. ཐོ ་གཞུང་གི་ NRV ངོས་འཛིན་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.809
འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཐོ་གཞུང་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ Star Bus Ultra འདི་ གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་མེད་དེ་
འབད་རུང་ གོང་ཚད་དེ་ Net Relizable Value གུ་མེན་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༩ གུ་བཀལ་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་
བཀྲམ་སྤེལ་བ་(ཀྲ་ཀྲ་)ལས་ལན་གསལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ NRV རྩིས་བཏོན་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་

ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16823 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 6.4 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབྱངས་ཅན། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ།

ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 10706002399 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཆོས་གྲགས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11102004710 །

4.3. འཐོ བ་ལམ་རྩིས་ཆད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.506
འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ངོམ་སུ་བཤ་ཏ་མང་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ Eicher Terra 16 XP གསུམ་ཉོ་མི་གི་ཐད་
ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༦ རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག། སུ་བཤ་ཏ་མང་གིས་ འགལ་ཤོར་བྱུང་བའི་ཤུལ་ལུ་ རིམ་སོད་ཚུ་སོད་ནི་གི་འགན་
ལེན་གུ་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་འབད་རུང་ ཟླ་རིམ་གྱི་རིམ་སོད་ཚུ་བཏབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ སོད་ཆད་ཚུ་ལེན་
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ནིའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16823 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 7.4 །

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་ཆོས་འཛོམས། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། ཨའི་ཅར་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 12003001435 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

བསོད་ནམས་སྙན་གྲགས།

10715000891 །

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ཨའི་ཅར་སྡེ་ཚན།

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣.༧༥༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོ དཿ
5.1. ཚོ ང་འབྲེལ་འཐོ བ་རྩིས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་143.757
འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་

ཚོང་འབྲེལ་འཐོབ་རྩིས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣.༧༥༧

རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་

འདུག། འཐོབ་རྩིས་དག་པ་ཅིག་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ ཐད་ཀར་དུ་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠
དང་ འདི་གི་ཧེ་མའི་ལོ་གི་འཐོབ་རྩིས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ དགོས་མཁོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚོང་མགྲོན་པ་འདི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་
རྩིས་དེབ་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་མ་ཚུགས་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ བུ་ལོན་པའི་

བདེན་ཁུངས་ཚུ་ དཔེ་ཚད་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16823 ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 1 ། རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་ཆོས་གྲགས། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། ཨེཕ་ཨེ་དྲི། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11303003474 ། ལ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་སྐྱོགས། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་ 11705000224 །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ཤིང་བཟོ་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༨ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་
༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་
མའི་ནང་ཞིབ་རྟོག་ག་ར་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༨ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཅུད་

བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།
3

དབྱེ་སྡེ།
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.288

བསོམས།

0.288
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ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

3.1. ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.288
ཤིང་བཟོ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་(གཞུང་གི་ལས་སྡེ་)སྣ་ཚོགས་ལུ་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༨ མ་བཀལ་ནུག། ཉེས་ཆད་
ཚུ་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༨ (Credit Sales Policy)དང་འཁྲིལ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ ངོས་
ལེན་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ ཉིན་གྲངས་༦༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དངུལ་སོད་མ་འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་ 16696

ཞིབ་རྟོག་ཨང་ 1 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཤི་རི་ཇ་ན་གྷ་ལེ། ཚོང་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སེང་གེ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་
ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།

༣.༧. དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ།
ལོ་ངོ་འདི་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འདུག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༠༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༡.༦༣༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༡༧ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༡.༠༢༡ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

3.643
307.378

བསོམས་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་

311.021

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༤༣

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་

ཡོད།
རིམ་ཨང་།
4.1

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།
ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་རུང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཁ་སྐོང་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
1.300
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4.2

འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་དབྱེ་དཔྱད་དང་གནང་གྲོལ་གཉིས་ཆ་ར་འབད་ཡོདཔ།

0.700

4.3

གཏའ་མ་གི་གནས་གོང་འཐེབ་བཏོན་ཡོདཔ།

0.700

4.4

སྐྱིན་འགྲུལ་གན་ཡིག་ནང་ མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་མེདཔ།

0.943

བསོམས་

3.643

༤.༡. ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་རུང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཁ་སྐོང་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༠༠
བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་ ༡༠༡༠༣༠༠༡༧༣༦ ཅན་མ་འཆང་མི་ ངོ་མིང་
མིན་འགྱུར་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༠༠ གི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཁ་སྐོང་གནང་གྲོལ་འབད་
ནུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཞུ་ཡིག་གི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་
དང་ དངུལ་འབོར་དེ་ ངོ་མིང་ བོ་གྲོས་རིན་ཆེན་གྱི་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་ནུག། དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ངོ་མིང་
མིན་འགྱུར་ལུ་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ གནང་གྲོལ་འབད་ནུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་

དབྱེ་དཔྱད་དང་ གནང་གྲོལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་:

༡.༡༠.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀུན་ལེགས་ཆོས་སྐྱིད། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༠༠༦༠༠༡༥༠༩། ལ་བཀོད་: བཀྲིས། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༡༩༡༤༠༠༡༤༠༨།)

༤.༢. འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གིས་སྐྱིན་འགྲུལ་དབྱེ་དཔྱད་དང་གནང་གྲོལ་གཉིས་ཆ་ར་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠
བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་ ༡༠༡༠༣༠༠༡༧༣༦ ཅན་མ་འཆང་མི་ ངོ་མིང་
མིན་འགྱུར་ལུ་སྒེར་དོན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ གནང་
གྲོལ་གཉིས་ཆ་ར་ འགན་འཛིན་པ་ངོ་མིང་ ཀུན་ལེགས་ཆོས་སྐྱིད་ཀྱིས་འབད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གན་ཡིག་དང་ དངུལ་
སོད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་ཡིག་ཆས་ཚུ་ཡང་ མོ་གིས་ཆ་འཇོག་དང་ མིང་རྟགས་བཀོད་ནུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གནང་

གྲོལ་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ ལ་རྟོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་

ཨང་: ༡༦༨༧༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༡༠.༤། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀུན་ལེགས་ཆོས་སྐྱིད། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༠༠༦༠༠༡༥༠༩། ལ་
བཀོད་: བཀྲིས། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༡༤༠༠༡༤༠༨།)

༤.༣. གཏའ་མ་གི་གནས་གོང་འཐེབ་བཏོ ན ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠
བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༠༤༦༠

ཅན་མ་འཆང་མི་

ངོ་མིང་

ཀརྨ་ཆོས་སྐྱིད་ལུ་ གཏའམ་སྦེ་ས་ཆ་ཨིསི་ཀོ་ཡེར་ཕིཊ་༦༣༣༤ བཙུགས་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠ སྒེར་དོན་སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་
གྲོལ་འབད་ནུག། གཏའམ་དེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་རྒྱུ་དངོས་བརྟག་ཞིབ་དང་ གནས་རྩིས་ལས་སྡེ་གིས་རིན་གོང་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་

འཐེབ་བཀོད་ཐོག་ལས་ གནས་གོང་འཐེབ་བཟོ་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༡༡.༡། རྩིས་འགན་

: ཐད་ཀར་: ཀུན་ལེགས་ཆོས་སྐྱིད། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༠༠༦༠༠༡༥༠༩། ལ་བཀོད་: བཀྲིས། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༡༤༠༠༡༤༠༨།)
༤.༤. སྐྱིན་འགྲུལ་གན་ཡིག་ནང་ མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་མེདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༣
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བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་འབོར་བསོམས་༠.༥༠༠ གི་ལས་གཡོག་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གུ་ སྐྱིན་
འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ དཔང་པོའི་མིང་རྟགས་མ་ལེན་པར་གནང་གྲོལ་འབད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ དཔང་པོའི་ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་ཤུས་ཚུ་ཡང་མིན་འདུག། ལས་གཡོག་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༢༩/༠༦/༢༠༡༤ ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༣ འཐོན་ཏེ་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་དབྱེ་
དཔྱད་དང་ གནང་གྲོལ་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ ལ་རྟོག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༨༧༩།

ཞིབ་རྟོག་ཨང་:

༡.༡༢.༣.༡།

རྩིས་འགན་:

༡༡༧༠༡༠༠༠༡༩༩། ལ་བཀོད་: པར་ཀཤི་བཱན་ཌ་རི། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༣༠༦༠༠༡༥༤༣།)

ཐད་ཀར་:

ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།

ངོ་སོད་ཨང་:

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༧.༣༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་མེདཔ།

2.997

5.2

སྐྱིན་འགྲུལ་མ་འབྱོརཝ་ལས་ཉོག་མེད་ཡི་གུ་བྱིན་ཡོདཔ།

0.115

5.3

འགལ་ཤོར་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་ཡོདཔ།

5.4

དུས་རོགས་འགལ་ཤོར་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ།

39.582

5.5

འགལ་ཤོར་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་བསྣར་བཞག་སྦེ་

82.803

5.6

འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་མ་འབྱོར་བར་ཡོདཔ།

0.676

5.7

སྒེར་དོན་སྐྱིན་འགྲུལ་ནང་འགལ་ཤོར་བྱུང་ཡོདཔ།

0.462

5.8

འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སོད་ཀྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་འགལ་ཤོར་བྱུང་ཡོདཔ།

1.500

5.9

སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་རྩིས་ཆད་ཡོདཔ།

ལུས་ཡོདཔ།

བསོམས་

145.818

33.425
307.378

༥.༡. སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཡིག་སྣོ ད ་ཚུ་མེདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༩༧
བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལས་ ༢༠༡༧ ཚུན་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༡༠
གི་སྐྱིན་འགྲུལ་མང་རབས་ཅིག་གནང་གྲོལ་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་མེདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་
ཟླ་༩ པ་ཚུན་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༩༧ འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ ཡིག་ཆས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
བསྲུང་བཞག་མ་འབད་མི་དང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གནས་སོར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ རྩིས་སོད་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀུན་ལེགས་ཆོས་སྐྱིད། ངོ་སོད་ཨང་:

༡༡༠༠༦༠༠༡༥༠༩། ལ་བཀོད་: བཀྲིས། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༡༤༠༠༡༤༠༨།)
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༥.༢. སྐྱིན་འགྲུལ་མ་འབྱོ ར ཝ་ལས་ཉོག་མེད་ཡི་གུ་བྱིན་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥
བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་གཅིག་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་མ་འབྱོརཝ་ལས་དགོངས་ཞུའི་
ཉོག་མེད་ཡིག་གུ་བྱིན་ཏེ་འདུག། ལས་གཡོག་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥ དེ་ སྤྱི་ཚེས་༢༧/༠༩/༢༠༡༣ ལུ་ གནང་གྲོལ་
འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ ཚོང་མགྲོན་པ་འདི་གིས་ ཉིན་གྲངས་༡༩༥༤ གི་རིང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དུས་ཚོད་ཁར་མ་བཏབ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་
༡༣/༠༨/༢༠༡༩ ཚུན་རྩིས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༥ གུ་ལྷོད་དེ་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ ཉོག་མེད་ཡི་གུ་སོད་ནིའི་ནང་ དབྱེ་དཔྱད་དང་

དམ་འཛིན་ དེ་ལས་ ལ་རྟོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་:

༡.༡༢.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: པ་ར་ཤ་བཱན་ཌ་རི། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༣༠༦༠༠༡༥༤༣། ལ་བཀོད་: བཀྲིས། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༡༩༡༤༠༠༡༤༠༨།)

༥.༣. འགལ་ཤོ ར ་བྱུང་ཡོ ད ་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུའི་གནད་དོ ན ་མང་རབས་ཅིག་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥.༨༡༨
བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥.༨༡༨

གནས་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་༣༡༤

འགལ་ཤོར་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུའི་འོག་ལུ་དབྱེ་སྟེ་འདུག། འགལ་ཤོར་གྱི་དུས་ཡུན་ཡང་ ཉིན་གྲངས་༩༡ ལས་ ཉིན་གྲངས་༥༤༠
ལས་ལྷག་སྟེ་འདུག།

ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་

སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་མི་དང་

འཕྲོ་

མཐུད་བརྗེད་དྲན་གྱི་བྱ་རིམ་འཇོན་ཚད་ཅན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༡།

རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རྒྱལམོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༤༠༡༠༠༠༧༢༡། ངག་དབང་བཀྲིས། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༦༠༦༠༠༣༡༠༢། ལུང་བསྟན་
རྒྱ་མཚོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༩༠༦༠༠༠༥༤༤། བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༦༠༦༠༠༢༤༣༡། བསྟན་འཛིན་དཔལ་ལྡན། ངོ་
སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༩༠༠༠༡༠༤། ལ་བཀོད་: བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༢༧༧༣།)
༥.༤. དུས་རོ ག ས་འགལ་ཤོ ར ་བྱུང་ཡོ ད ་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩.༥༨༢

བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༧༦༥ གནས་པའི་དུས་བཟོའི་སྐྱིན་འགྲུལ་
དང་ གཡོག་བཀོལ་མ་རྩ་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་ དེ་ལས་ འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སོད་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་ འགལ་ཤོར་བྱུང་ཡོདཔ་དང་
སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཚུ་རོགས་ཏེ་འདུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༩ པ་ཚུན་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩.༥༨༢
གནས་ཏེ་འདུག། སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་བཟོ་ལས་ ཉིན་གྲངས་༤༥ ལས་ ཉིན་གྲངས་༢༨༦༤ ལས་ལྷག་རྩིས་ཆད་

འབད་ལུས་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་བརྗེད་དྲན་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་དགོཔ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༩། ཞིབ་རྟོག་

ཨང་: ༢.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: རྒྱལམོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༤༠༡༠༠༠༧༢༡། ངག་དབང་བཀྲིས། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༦༠༦༠༠༣༡༠༢།
ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༩༠༦༠༠༠༥༤༤། བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༦༠༦༠༠༢༤༣༡། བསྟན་འཛིན་དཔལ་
ལྡན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༨༠༩༠༠༠༡༠༤། ལ་བཀོད་: བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༠༦༠༠༢༧༧༣།)

༥.༥. འགལ་ཤོ ར ་བྱུང་ཡོ ད ་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཐོ ་ བཀོད་འབད་ནི་བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༨༢.༨༠༣
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བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༢.༨༠༣ གནས་པའི་འགལ་ཤོར་སོམ་སྦེ་བྱུང་
ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་མང་རབས་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༨ པ་ཚུན་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་
བར་བཞག་ནུག། སོད་ཆད་ཚུ་ཡང་ ཉིན་གྲངས་༡༠༥ ལས་ ༢༦༨༤ ཚུན་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་བརྗེད་དྲན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་

ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༣.། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཚེ་

རིང་སྒྲོལ་མ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༧༠༡༠༠༠༡༩༩། ལ་བཀོད་: པར་ཀཤི་བཱན་ཌ་རི། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༣༠༦༠༠༡༥༤༣།)
༥.༦. འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་མ་འབྱོ ར ་བ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༦
བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་

ས་ཁྲམ་ཨང་༢༥༣༩

ཅན་མའི་ནང་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༠.༦༦

གཏའམ་སྦེ་

བཞག་ཐོག་ལས་ སོ་ནམ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠ གནང་གྲོལ་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་སྟེ་ ཉིན་གྲངས་
༡༢༢༥ ཡོལ་སོ་རུང་ སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་མ་འབྱོར་བར་ཡོདཔ་དང་ ཚོང་མགྲོན་པ་དེ་ལས་ གཏའམ་འདི་ཡང་དབང་བཟུང་མ་འབད་བར་
འདུག། སྤྱི་ཚེས་༡༣/༠༨/༢༠༡༩ ཚུན་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༦ ལུ་ གནས་ཏེ་འདུག། ཆད་སྐྱོན་
འདི་ཡང་ གལ་སྲིད་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་མ་གནས་པ་ཅིན་ དེ་བསྟུན་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་

ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༤.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: དབང་འདུས་ལ། ངོ་སོད་ཨང་:

༡༡༦༠༦༠༠༡༤༦༡། ལ་བཀོད་: ཉི་མ་ཆོས་བཟང་། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༩༠༢༠༠༡༧༥༤།)

༥.༧. སྒེར་དོ ན ་སྐྱིན་འགྲུལ་ནང་འགལ་ཤོ ར ་བྱུང་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༢
བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ གི་སྒེར་དོན་སྐྱིན་འགྲུལ་གཉིས་(རེ་
ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༠) གནང་གྲོལ་འབད་ནུག། སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༣/༠༨/༢༠༡༩ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༠
གི་དུས་ཡོལ་སོངམ་དང་ རྩིས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༦༢ འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ ཚུལ་མཐུན་དང་ འཕྲལ་མགྱོགས་ཀྱི་འཕྲོ་
མཐུད་བརྗེད་དྲན་ལམ་ལུགས་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། གནད་དོན་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༨༧༩། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢.༥.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: དབང་འདུས་ལ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༦༠༦༠༠༡༤༦༡། ལ་བཀོད་: ཉི་མ་
ཆོས་བཟང་། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༩༠༢༠༠༡༧༥༤།)

༥.༨. འཐེབ་བཏོ ན ་དངུལ་སོ ད ་ཀྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་འགལ་ཤོ ར ་བྱུང་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠
བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ ཡིག་ཆས་ཚུ་ཆ་ཚང་མ་བཟོཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠ གི་འཐེབ་
བཏོན་དངུལ་སོད་ཀྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་གྲོལ་འབད་ནུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ དངུལ་སོད་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་དང་
དམ་འཛིན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ སྐྱིན་

འགྲུལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཟླ་མཇུག་ལུ་བཏབ་དགོ་པའི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༧༩།

ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༨.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀུན་ལེགས་ཆོས་སྐྱིད། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༠༠༦༠༠༡༥༠༩། ལ་བཀོད་: བཀྲིས། ངོ་
སོད་ཨང་: ༡༡༩༡༤༠༠༡༤༠༨།)

༥.༩. སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་རྩིས་ཆད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣.༤༢༥
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བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ ཚོང་མགྲོན་པ་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཆད་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣.༤༢༥ འདུག། སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཆད་ཚུ་ཡང་ ཉིན་གྲངས་༩༡ ལས་ ༩༠༥༦ ཚུན་འདུག། ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་
སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལོག་ལེན་ནིའི་འཕྲོ་མཐུད་བརྗེད་དྲན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༥༤༣། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བིར་མ་ཡ་ཆེ་ཏི་རི། སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་རོགསཔ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༢༡༡༠༠༠༩༡༣།
པདྨ་བསམ་བྷ། སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༣༠༧༠༠༡༠༢༧། འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན། སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་རོགསཔ། ངོ་
སོད་ཨང་: ༡༠༡༠༤༠༠༡༠༣༡། ལ་བཀོད་: དཔལ་འབྱོར། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༢༠༠༤༠༠༠༡༠༨།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༠.༤༤༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གྲངས་སུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་ཡང་
མ་ཚུད་པར་མ་ལུས།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༠.༤༤༢

གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་

འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

5

160.442
བསོམས་

160.442

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༠.༤༤༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

ཉེན་བཅོལ་འཐུས་དངུལ་སོད་ནིའི་དོན་ལས་ འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བྱིན་ཡོདཔ།

5.2

སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་རྩིས་ཆད་ཡོདཔ།

5.3

དུས་བཟོ་ཡོལ་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ།

2.731
147.954
9.757

བསོམས་

160.442

༥.༡. ཉེན་བཅོལ་འཐུས་དངུལ་སོ ད ་ནིའི་དོ ན ་ལས་ འཐེབ་བཏོ ན ་དངུལ་སོ ད ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བྱིན་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢.༧༣༡
ཀྲོང་གསར་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་ ༢༠༢༠ ཚུན་
ཀྲོང་གསར་ཝིའུ་པོནཊ་སྐྱིད་གནས་ཁང་ཉེན་བཅོལ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༣༡

གི་(དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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༠.༦༠༨

རྩིས་)

འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བྱིན་ནུག།

ཉེན་བཅོལ་འཐུས་དངུལ་སྦེ་སོད་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་ངོ་མ་འདི་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༢༣ ཨིན་པས། ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་ འཐེབ་བཏོན་དངུལ་སོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུའི་ཐད་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་གསལ་

ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༥༤། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀལ་པ་ན་

སུན་ཝར། སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན། ལས་གཡོག་/ངོ་སོད་ཨང་: ༢༣༦༦/༡༡༢༠༨༠༠༠༤༧༤། ལ་བཀོད་: ཡེ་ཤེས་དབང་མོ། ཡན་ལག་
འཛིན་སྐྱོང་པ། ལས་གཡོག་/ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༧༣/༡༡༥༠༤༠༠༣༨༦༢།)

༥.༢. སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་རྩིས་ཆད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༧.༩༥༤
ཀྲོང་གསར་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ ཚོང་མགྲོན་པ་༩ གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་སྔོན་བྱིན་གྱི་རྩིས་ཆད་
བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༧.༩༥༤ འདུག། སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཉིན་གྲངས་༩༡ ལས་ ༡༨༠༠ ཚུན་རྩིས་ཆད་འབད་འདུག། སྐྱིན་
འགྲུལ་ལ་རྟོག་དང་ལ་བཀོད་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་སླར་རྙེད་མགྱོགས་པར་འབད་དེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ བཙུགས་བཞག་གཞན་མིའི་རྩིས་
ཁྲ་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་བརྗེད་དྲན་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༩༥༤། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀལ་པ་ན་སུན་ཝར། སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན། ལས་གཡོག་/ངོ་སོད་ཨང་:
༢༣༦༦/༡༡༢༠༨༠༠༠༤༧༤།

༢༡༧༣/༡༡༥༠༤༠༠༣༨༦༢།)

ལ་བཀོད་:

ཡེ་ཤེས་དབང་མོ།

ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ལས་གཡོག་/ངོ་སོད་ཨང་:

༥.༣. དུས་བཟོ ་ཡོ ལ ་ཡོ ད ་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༧༥༧
ཀ) ཀྲོང་གསར་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་བཟོ་ཡོལ་ཡོད་པའི་ཚོང་གྲོན་པ་༧ གི་མིང་ཐོག་ཁར་
སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༩༤ འདུག། སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཉིན་གྲངས་༩༣ ལས་
༢༥༩༠

ཚུན་གྱི་རིང་

རྩིས་ཆད་འབད་འདུག།

སྐྱིན་འགྲུལ་ལ་རྟོག་དང་ལ་བཀོད་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་སླར་རྙེད་མགྱོགས་པར་འབད་དེ་

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ བཙུགས་བཞག་གཞན་མིའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ འཕྲོ་

མཐུད་བརྗེད་དྲན་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༥༤། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༣། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་:

ཀལ་པ་ན་སུན་ཝར། སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན། ལས་གཡོག་/ངོ་སོད་ཨང་: ༢༣༦༦/༡༡༢༠༨༠༠༠༤༧༤། ལ་བཀོད་: ཡེ་ཤེས་དབང་
མོ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ལས་གཡོག་/ངོ་སོད་ཨང་: ༢༡༧༣/༡༡༥༠༤༠༠༣༨༦༢།)

ཁ) གཞལམ་སྒང་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དུས་བཟོ་ཡོལ་ཡོད་པའི་ཚོང་གྲོན་པ་༢ གི་མིང་ཐོག་ཁར་
སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༨ འདུག། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་

ལུ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༥༣། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: སི་ཏ་མོང་གར། སྐྱིན་འགྲུལ་

འགོ་དཔོན། ལས་གཡོག་/ངོ་སོད་ཨང་: ༢༦༢༥/༡༡༨༡༠༠༠༢༡༠༨། ལ་བཀོད་: བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་
པ། ལས་གཡོག་/ངོ་སོད་ཨང་: ༡༣༠༢/༡༡༠༠༨༠༠༠༠༢༡༠༨།)
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣.༤༤༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གྲངས་སུ་ ཞིབ་རྟོག་
གཅིག་ཡང་ མ་ཚུད་པར་མ་ལུས།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣.༤༤༥

གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་

འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
5

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

183.445
བསོམས་

183.445

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣.༤༤༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༥.༡. སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་རྩིས་ཆད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣.༤༤༥
བུམ་ཐང་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ ཚོང་མགྲོན་པ་༧ གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྔོན་བྱིན་གྱི་
རྩིས་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣.༤༤༥ འདུག། སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཡང་ ཉིན་གྲངས་༡༢༠ ལས་ ཉིན་གྲངས་༤༢༥ ལས་ལྷག་
རྩིས་ཆད་འབད་འདུག།

སྐྱིན་འགྲུལ་ལ་རྟོག་དང་ལ་བཀོད་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་སླར་རྙེད་མགྱོགས་པར་འབད་དེ་

བཙུགས་བཞག་གཞན་མིའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་

ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་

ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་

འཕྲོ་མཐུད་བརྗེད་དྲན་མ་འབད་བར་

འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༦༠༣། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀརྨ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ལས་

གཡོག་ཨང་: ༡༡༤༦༣༦། ལ་བཀོད་: ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ལས་གཡོག་ཨང་: ༡༡༤༥༡༥།)
༣.༨.

གཞུང་མིན་ལས་ཚོ ག ས།

ལོ་ངོ་འདི་ནང་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འབྲུག་སེམས་ཅན་ཉེན་སྐྱོབ་དང་ གཅེས་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་
འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༨༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་
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འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གྲངས་སུ་ ཞིབ་
རྟོག་གཅིག་ཡང་ མ་ཚུད་པར་མ་ལུས།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༨༦ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

3.386

བསོམས་

3.386

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༨༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
༥.༡. ཞལ་འདེབས་ལེན་ཡོ ད ་པའི་ཡིག་ཆས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༨༦
འབྲུག་སེམས་ཅན་ཉེན་སྐྱོབ་དང་གཅེས་སྐྱོང་གིས་ ཞལ་འདེབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༨༦ འཐོབ་སྟེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ཞལ་འདེབས་ཚུ་
ག་ཏེ་ལས་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་ཡིག་ཆས་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མིན་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ ཞལ་འདེབས་ཕུལ་མི་ཚུ་གིས་ མ་
དངུལ་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་དང་ ཞལ་འདེབས་གནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ དངུལ་འབོར་
དང་སྦྲགས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༦༨༢། ཞིབ་རྟོགས་ཨང་༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་

: ལྷན་འབྲུག་བི་སར། དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་། ངོ་སོད་ཨང་: BF03PD1R9; ལ་བཀོད་: ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན། བཀོད་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ དངུལ་གཉེརཔ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༠༠༡༠༠༡༨༩༢)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ སྒོར་སྒོ་ན་བཀའ་འགྱུར་ཚོགས་པ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༣༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གྲངས་སུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་
ཡང་ མ་ཚུད་པར་མ་ལུས།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༣༢ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2

ལྐོག་ཟ།

0.027

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

0.105
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4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

2.000

བསོམས་

2.132

ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
༢.༡. དངུལ་རྐྱང་ཆད་ལུས་བྱུང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༧
སྒོར་སྒོ་ན་བཀའ་འགྱུར་ཚོགས་པའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༧ གི་དངུལ་རྐྱང་ཆད་ལུས་བྱུང་སྟེ་འདུག། ཆད་ལུས་འདི་ཡང་ འབྲེལ་
ཡོད་མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཞལ་འདེབས་ལེན་ཡོད་མི་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ནང་མ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ མ་དངུལ་
ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་ཅིག་མེད་པའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་མས།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༧༢། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: སྨིན་འབྲུག་རྡོ་རྗེ། ཁྲི་འཛིན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༠༥༠༠༡༤༠༩།
ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༠༥༠༠༡༣༡༨ དང་ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། དངུལ་གཉེརཔ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༠༥༠༠༡༤༣༤།
ལ་བཀོད་: སྨིན་འབྲུག་རྡོ་རྗེ། ཁྲི་འཛིན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༠༥༠༠༡༤༠༩།)

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༣.༡. བཀའ་འགྱུར་གྱི་མ་དངུལ་ལུགས་མིན་ཐོ ག ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥
སྒོར་སྒོ་ན་དགོན་པ་གིས་ སྒོར་སྒོ་ན་བཀའ་འགྱུར་ཚོགས་པ་ལུ་ བཀའ་འགྱུར་གྱི་མ་རྩ་མ་དངུལ་གྱི་དོན་ལས་ འཐོབ་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་
ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ ལོག་སོད་མ་འབད་བར་འདུག། སྒོར་སྒོ་དགོན་པ་གིས་ མ་རྩ་མ་དངུལ་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༢༠༠ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥ ཟད་སོང་གཏང་སྟེ་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ མ་དངུལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༧༢། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢།

རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། དངུལ་གཉེརཔ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༠༥༠༠༡༤༣༤། ལ་བཀོད་: སྨིན་འབྲུག་རྡོ་རྗེ། ཁྲི་འཛིན།
ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༠༥༠༠༡༤༠༩།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༠

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་

ཡོད།
༤.༡. དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་མི་ངོམ་ཚུ་གི་མིང་ཐོ ག ་ཁར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༠
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སྒོར་སྒོ་ན་བཀའ་འགྱུར་ཚོགས་པ་གིས་ ཀྲི་-དངུལ་ཁང་ནང་ དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༨ གི་འབད་ལོ་ངོ་༣ གི་དོན་ལས་ དུས་བཟོ་བཙུགས་
བཞག་ཐོག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༠ བཙུགས་ནུག། ཨིན་རུང་ དུས་བཟོ་བཙུགས་བཞག་གི་རྩིས་ཁྲ་འདི་ ཚོགས་པའི་མིང་ཐོག་ཁར་
མིན་པར་ ཕག་ལཱ་མཛད་མི་གསུམ་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་བཙུགས་སྟེ་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ མ་དངུལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༧༢། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༣།

རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ། དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༠༥༠༠༡༣༡༨ དང་ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། དངུལ་གཉེརཔ། ངོ་སོད་
ཨང་: ༡༡༩༠༥༠༠༡༤༣༤། ལ་བཀོད་: སྨིན་འབྲུག་རྡོ་རྗེ། ཁྲི་འཛིན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༠༥༠༠༡༤༠༩།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ལོ་ངོ་འདི་ནང་

འབྲུག་གླུ་གར་དབྱངས་རྩལ་ལྟེ་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡

ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།

འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གྲངས་སུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་
ཡང་ མ་ཚུད་པར་མ་ལུས།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༥༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

4.550

བསོམས་

4.550

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
༥.༡. ས་ཆའི་བདག་དབང་སྤོ ་སོ ར ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༥༠
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་གླུ་གར་དབྱངས་རྩལ་ལྟེ་བ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༠༧༠༠༡༦༤༤ ཅན་མ་འཆང་མི་ ངོ་མིང་
ཆོས་སྐྱིད་ལས་ ས་གནས་ཐིམ་ཕུག་ཝང་སི་སི་ན་ལུ་ ཁྲམ་ཨང་༡༩༢༤ དང་ ས་ཆ་ཨང་ ཨེན་ཨི་ཌབ་ལུ་-༧༡༡༢ ཅན་མ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་མི་ནང་ ས་ཆ་དྲེ་སི་མལ་༥༧.༣༠ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༥༠ སོད་ནུག། ཨིན་རུང་ ས་ཆའི་བདག་དབང་འདི་ འབྲུག་གླུ་གར་
དབྱངས་རྩལ་ལྟེ་བའི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྤོ་སོར་མ་འབད་བར་འདུག། འདི་ཡང་ ནང་མི་བཟའ་ཚང་གཅིག་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལུ་ རྐྱངམ་ཅིག་

ལོ་ཚད་ཁུར་ནི་ཨིན་མི་ལས་བརྟེན་ ས་ཆའི་བདག་དབང་སྤོ་སོར་འབད་མ་ཚུགས་པས། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༥༨༤། ཞིབ་རྟོག་

ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཀརྨ་བཟང་མོ། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༩༠༢༠༠༡༢༤༦། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།
བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།

ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༠༥༠༠༡༣༡༨ དང་ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། དངུལ་གཉེརཔ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༩༠༥༠༠༡༤༣༤། ལ་

བཀོད་: སྨིན་འབྲུག་རྡོ་རྗེ། ཁྲི་འཛིན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༣༠༢༠༠༠༧༧༡།)

198

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ལོ་ངོ་འདི་ནང་

ཐང་སྟོང་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡

ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།

འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༧༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་སྤྱི་ལོ་
༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གྲངས་སུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་
ཡང་ མ་ཚུད་པར་མ་ལུས།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༧༩ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

5

2.479
བསོམས་

2.479

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༧༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
༥.༡. སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གཞན་གྱི་མིང་ཐོ ག ་ཁར་ཐོ ་ བཀོད་འབད་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༧༩
ཐིམ་ཕུག་ཐང་སྟོང་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་ སྣུམ་འཁོར་ཐོ་བཀོད་ཨང་ བི་པི་-༡-སི་༨༠༩༠ ཅན་མ་འབད་མི་ཊོ་ཡོ་ཊ་པའི་རཱསི་ མཁོ་
སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༧༩ སོད་ནུག། ཨིན་རུང་ སྣུམ་འཁོར་འདི་ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་
ཚབ་ལུ་ ངོ་མིང་ཨོན་སྒྲོལ་མའི་མིང་ཐོག་ཁར་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ སྣུམ་འཁོར་འདི་ གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་
ཆ་སྦེ་ཕུལ་ནུག།

ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་

འབྲུག་གི་ཆོས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་
ཅན་མའི་ནང་

གནས་ཚད་ལག་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུལ་མཐུན་ཅིག་མེད་མི་དང་

ཕུལ་ཆ་ཕུལ་ནིའི་གནད་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༦༧༡། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༦། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན། ཁྲི་འཛིན། ངོ་སོད་
ཨང་: ༡༡༡༠༦༠༠༠༧༥༨། ལ་བཀོད་: ཨ་ནི་བཀྲིས་དཔལ་མོ། དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༩༠༧༠༠༠༢༢༤༨།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤.༤༢༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གྲངས་སུ་ ཞིབ་རྟོག་གཅིག་ཡང་
མ་ཚུད་པར་མ་ལུས།

199

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤.༤༢༣

གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་

འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

34.42༣

བསོམས་

34.4༢༣

200

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤.༤༢༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༥.༡. སྐབས་ཐོ ག ་གི་དངུལ་བརྙ་བསྐྱི་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤.༤༢༣
མཚོ་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་བུམ་ཐང་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་གྲྭ་ཚང་ལུ་

མཁར་ཆུ་གྲྭ་ཚང་དང་

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་

འབད་ནིའི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤.༤༢༣ བརྙ་བར་བྱིན་ནུག། མ་དངུལ་འདི་ཡང་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༡ ལས་ བརྙ་བར་བྱིན་ནུག། མཁར་ཆུ་གྲྭ་ཚང་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༢༢ པའི་ནང་
སྐབས་ཐོག་གི་དངུལ་བརྙ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༠༠༠

དགོངས་ཡངས་གཏང་ནིའི་གནང་བ་འགྲོལ་ནུག།

ཨིན་རུང་

གྲོས་ཆོད་འདི་ ཤུལ་ལས་ཚོགས་ནི་ཨིན་པའི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་
ཨང་: ༡༦༦༧༡། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བདེ་ཆེན་དབང་འདུས། བི་ཨོ་དྲི། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༥༡༣༠༠༢༣༣༧།
ལ་བཀོད་: སྲིད་མཐར་རྡོ་རྗེ།

ཚོགས་གཙོ་འོགམ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༣༠༦༠༠༢༤༥༥།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༨༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་
ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༧༣ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༩༡༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

2.281

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

1.449

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

2.180
བསོམས་

5.910

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༨༡ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

3.1

སོད་ཆད་ཡོདཔ།

1.425

3.2

དགོས་མཁོ་མེད་པའི་དངུལ་རྐྱང་བཏོན་ཡོདཔ།

0.856

བསོམས་

2.281

༣.༡. སོ ད ་ཆད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༢༥
ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་གིས་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་དང་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ལུ་ ལས་
འགུལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ པར་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་སོད་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༢༥

མ་སོད་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༢༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། རྩིས་

འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༡༠༧༠༨༠། ལ་བཀོད་: རྟ་མགྲིན་དབང་མོ། ཧེ་མའི་བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ངོ་སོད་
ཨང་: ༡༡༤༡༠༠༠༡༧༠༢། དང་ མི་ནག་ཤི། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ཨང་ ༡༡༤༡༠༠༠༨༧༥༤།)
༣.༢. དགོས་མཁོ་མེད་པའི་དངུལ་རྐྱང་བཏོ ན ་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༦
ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་གི་ཧེ་མའི་ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཨོསི་ཊེ་ལི་ཡ་ཧི་མ་ལ་ཡ་
སློབ་གཉེར་མ་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༦ བཏོན་ནུག། བཏོན་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་འདི་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་

དངུལ་སོད་དང་ ཡང་ན་ སློབ་གཉེར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བས། ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༤༧༢ དང་ ས་ཡ་༠.༣༨༤ འདི་ རིམ་བཞིན་ཉིན་གྲངས་༡༨༣ དང་ ༥༤༩ ཡོལ་བའི་ཤུལ་ལས་ལོག་འཐོབ་ནུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་

ཡང་ མ་དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ ལ་རྟོག་དང་ དམ་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༢༠།

ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༥། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བསྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ཨང་

༡༠༩༠༥༠༠༢༧༩༩། ལ་བཀོད་: རྟ་མགྲིན་དབང་མོ། ཧེ་མའི་བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༤༡༠༠༠༡༧༠༢། དང་ ཤེས་རབ་
རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༡༠༧༠༨༠།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༤༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡. ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༤༩
ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་གིས་ ལྡུམ་ར་རིག་པའི་ལས་འགུལ་ནང་ ཤིང་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་གི་དོན་ལས་
འཆར་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དགའ་བ་གླིང་ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ལས་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་གི་
འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་མི་རོབས་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ནཱའི་རོ་བི་དབུ་ཁྲིད་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་མི་རོབས་དང་གོང་
འཕེལ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་བར་སོང་ཡོད་པའི་ཟད་སོང་འགབ་ནིའི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༤༩
གཏང་ནུག། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་མི་རོབས་མ་དངུལ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཟད་སོང་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༤༩ འཁྲི་ཡོད་མི་ལས་
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༥༥ རྐྱངམ་ཅིག་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༤༩ དང་མཉམ་པའི་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་
ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༢༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༣། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་ལས་

རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༡༠༧༠༨༠། ལ་བཀོད་: རྟ་མགྲིན་དབང་མོ། ཧེ་མའི་བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༡༤༡༠༠༠༡༧༠༢། དང་ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར་། གནས་སྐབས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ངོ་སོད་ཨང་ ༡༡༣༠༡༠༠༡༥༡༧།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༨༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད །
༥.༡. ཧེ་མའི་ལོ ་ངོ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༨༠
ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་གིས་ དུས་མཚམས་༢༠༡༤ ལས་ ༢༠༡༨ ཚུན་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་མི་རོབས་
མ་དངུལ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ “ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་འདྲ་མཉམ་ དབང་ཆ་ཡར་དྲག་དང་ ཨ་ལུ་
ཚུ་” ཟེར་མའི་ལས་འགུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༨༠ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། ལས་སྣ་ཚུ་གེ་ར་བསྟར་སོད་འབད་ཚར་ཏེ་

ཡོད་རུང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༩༢༠། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་

ཀར་: ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༡༠༧༠༨༠། དང་ བཱལ་ཀི་རིཤ་ན་ཤར་མ། རྩིས་

འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༦༠༤༡༧༦། ལ་བཀོད་: རྟ་མགྲིན་དབང་མོ། ཧེ་མའི་བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ངོ་སོད་
ཨང་: ༡༡༤༡༠༠༠༡༧༠༢།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ བསམ་འཕེལ་གླིང་མི་སྡེ་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་
སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་
ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༣༣ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༩༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2

ལྐོག་ཟ།

1.061

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

0.201

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

6.328
བསོམས་

7.590
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ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༦༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
༢.༡ ཚོ ང་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་ཚུ་རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༦༡
བསམ་འཕེལ་གླིང་མི་སྡེ་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༩ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་ཚུན་ ཨོ་ཆས་ཚོང་
སྒྱུར་འཐབ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༦༡ རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་འདུག། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༦༨༡ གི་ཨོ་ཆས་ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་ཡོད་
ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༦༢༥ རྐྱངམ་ཅིག་དངུལ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ རྩིས་ཐོ་དང་ དངུལ་གྱི་འབྱོར་རྟགས་ཚུ་
མེད་པའི་གནད་དོན་ཡང་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ ལ་བཀོད་དང་ ལ་རྟོག་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཚོང་བཙོང་མི་གི་

བར་ན་ བརྡ་སོད་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༢༤། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡.༢། རྩིས་འགན་:

ཐད་ཀར་: བིར་ཁ་བྷ་དུར་རའི། ཁྲི་འཛིན། ངོ་སོད་ཨང་ ༡༠༢༠༡༠༠༠༩༧༧། ལ་བཀོད་: མ་ནི་ཀུ་མར་རའི་། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༠༢༠༡༠༠༡༡༠༦།)

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡ བདེན་དཔྱད་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༡
བསམ་འཕེལ་གླིང་མི་སྡེ་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཚོང་སྡེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༡ འཐེབ་སོད་འབད་
ནུག། དངུལ་འཐེབ་སོད་འདི་ཡང་ བསམ་འཕེལ་གླིང་མི་སྡེ་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་དང་ ངོ་ཚབ་ཚོང་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
དེ་ཡོད་པའི་རྩིས་ཁ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། འབྲུ་ཆག་མེ་ཊིག་ཊོན་ ༩༤.༣༤ འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འཐེབ་སོད་

བྱུང་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༢༤། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༢། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བིར་ཁ་བྷ་དུར་རའི། ཁྲི་འཛིན། ངོ་

སོད་ཨང་ ༡༠༢༠༡༠༠༠༩༧༧། ལ་བཀོད་: མ་ནི་ཀུ་མར་རའི་། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༢༠༡༠༠༡༡༠༦།)

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༢༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད །
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

5.1

འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཆད་སྦེ་ཡོདཔ།

1.583

5.2

སླར་རྙེད་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

0.255

5.3

དངུལ་རྐྱང་ཆད་ལུས་ཡོདཔ།

3.773

5.4

དངུལ་སོད་ཚུ་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་བཏབ་ཡོདཔ།

0.717

བསོམས་

6.328
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༥.༡ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སོ ད ་རྩིས་ཆད་སྦེ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༨༣
བསམ་འཕེལ་གླིང་མི་སྡེ་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༨༣ མ་སོད་པར་བཞག་ནུག།
དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཨོམ་མཁོ་སོད་པ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་པ་ཚུ་ལུ་ སོད་དགོ་པའི་དངུལ་ཚུ་མ་སོད་པར་འདུག། འདི་
ཡང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་རྩིས་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབདཝ་ལས་ འཆར་དངུལ་མེད་མི་དང་ འོང་འབབ་དང་ཟད་འགྲོའི་ཚོད་རྩིས་མ་བཏོན་མི་ལས་

བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༢༤། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༦། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: བིར་ཁ་བྷ་དུར་རའི། ཁྲི་འཛིན།

ངོ་སོད་ཨང་ ༡༠༢༠༡༠༠༠༩༧༧། ལ་བཀོད་: མ་ནི་ཀུ་མར་རའི་། རྒཔོ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༢༠༡༠༠༡༡༠༦། པུར་ན་མ་ཧཊ། ཨི་ཨེསི།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༢༠༡༧༠༡༠༨༠༤༠།)

༥.༢ སླར་རྙེད་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༥
བསམ་འཕེལ་གླིང་མི་སྡེ་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུ་མཁོ་སོད་འབད་མི་ནང་ མཁོ་སོད་པ་ རིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཚོང་འབྲེལ་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༥ ཚངམ་སྦེ་སླར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག། འབྲུ་མཁོ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༢༤

དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༧༠ སླར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༥ འདུག། (རྩིས་

ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༢༤། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༧། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: ཕུརཔ་ཚེ་རིང་། རྩིས་འཛིན་པ། ངོ་སོད་ཨང་:
༡༡༣༠༩༠༠༠༣༦༩། ལ་བཀོད་: བིར་ཁ་བྷ་དུར་རའི། ཁྲི་འཛིན། ངོ་སོད་ཨང་ ༡༠༢༠༡༠༠༠༩༧༧།)
༥.༣ དངུལ་རྐྱང་ཆད་ལུས་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༧༣

བསམ་འཕེལ་གླིང་མི་སྡེ་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༡༨ ཚུན་ དངུལ་དེབ་མཇུག་སོམ་ལྷག་ལུས་ནང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༨༤ དང་ དངུལ་ཁང་མཇུག་སོམ་ལྷག་ལུས་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༩ ཆད་ལུས་ཐོན་ཏེ་འདུག། ཆད་ལུས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༧༣ ཐོན་ཏེ་འདུག། འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ཡིག་ཚང་ ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་འཆང་མི་དང་ རྩིས་
འཛིན་པ་དང་ ཁྲི་འཛིན་ དེ་ལས་ དྲུང་ཆེན་ཚུ་གིས་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་དེབ་དང་ དངུལ་

ཁང་གི་དུས་མཚམས་ཀྱི་རྩིས་སྙོམས་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༢༤། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡༠། རྩིས་འགན་

:

ཐད་ཀར་:

དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།

དྲུང་ཆེན།

ངོ་སོད་ཨང་:

༡༡༡༡༡༠༠༡༡༥༤།

ཕུརཔ་ཚེ་རིང་།

༡༡༣༠༩༠༠༠༣༦༩། ལ་བཀོད་: བིར་ཁ་བྷ་དུར་རའི། ཁྲི་འཛིན། ངོ་སོད་ཨང་ ༡༠༢༠༡༠༠༠༩༧༧།)

རྩིས་འཛིན་པ།

ངོ་སོད་ཨང་:

༥.༤ དངུལ་སོ ད ་ཚུ་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་བཏབ་ཡོ ད པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༧
བསམ་འཕེལ་གླིང་མི་སྡེ་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་

འབྲུ་ཆག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་སོད་ཆད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༧༡༧ ཁོ་རང་གིས་ བཏབ་སྟེ་འདུག། བསམ་འཕེལ་གླིང་མི་སྡེ་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཡུན་ཐུང་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་

དོན་ལུ་ དངུལ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་སྡུག་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཐད་ཀར་དུ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་བཏབ་སྟེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་

ངོ་རྟགས་ཨང་:

༡༦༨༢༤།

ཞིབ་རྟོག་ཨང་:

༡༡།

རྩིས་འགན་:

ཐད་ཀར་:

བིར་ཁ་བྷ་དུར་རའི།

༡༠༢༠༡༠༠༠༩༧༧། ལ་བཀོད་: བིར་ཁ་བྷ་དུར་རའི། ཁྲི་འཛིན། ངོ་སོད་ཨང་ ༡༠༢༠༡༠༠༠༩༧༧།)

ཁྲི་འཛིན།

ངོ་སོད་ཨང་
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡
པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ ཆ་ཤས་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༤ ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༤ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
0.214
0.214

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོད།
༤.༡. གོང་ཚད་མཐོ ་དྲགས་ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་བྱུང་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༤
ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་མཁོ་སོད་པ་འོད་ཟེར་ཚོང་ལས་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༢༡༤ འཐེབ་སོད་འབད་ནུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཅ་ཆས་གཅིག་མཚུངས་ལུ་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་ངོས་ལེན་
འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༨༨༧། ཞིབ་རྟོག་ཨང་: ༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: པདྨ་ལྷུན་

གྲུབ། བདག་སྐྱོང་དང་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༦༠༢༠༠༡༣༩༦། ལ་བཀོད་: པདྨ་ལྷུན་གྲུབ། བདག་སྐྱོང་དང་མཁོ་སྒྲུབ་
འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༡༦༠༢༠༠༡༣༩༦།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ཨོན་པདྨ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་
འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་ཞིབ་རྟོག་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་
འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གྲངས་སུ་ ཞིབ་
རྟོག་གཅིག་ཡང་ མ་ཚུད་པར་མ་ལུས།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༡༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།
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དབྱེ་ཨང་།
4

དབྱེ་སྡེ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།
བསོམས་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་

2.110
2.110

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༡༠

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་

ཡོད།
༥.༡. རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༡༠
ཨོན་པདྨ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་ དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༡༠ བཏོན་ནུག། ཨིན་རུང་ ཟད་སོང་
གཏང་ཡོད་པའི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ ཡིག་ཆས་དགོས་མཁོ་དང་ མ་དངུལ་

བཀོལ་སོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་: ༡༦༤༤༦། ཞིབ་རྟོག་ཨང་:

༡། རྩིས་འགན་: ཐད་ཀར་: འཇམ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༡༠༤༠༠༡༠༣༢། ལ་བཀོད་: བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། དབུ་
འཛིན། ངོ་སོད་ཨང་: ༡༠༦༠༡༠༠༤༠༨༤།)
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༤. གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ གི་ལོ་ནང་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༡ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི། རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གཉིས་ཀྱི་བར་
ན་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ ལག་ལེན་གནས་ཚད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་དང་ འབྲུག་གཞུང་དང་ རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལས་འགུལ་གན་
ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གལ་
གནད་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༤.1. མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥.༩༨༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༩.༦༡ གནས་པའི་ཞིབ་རྟོག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦.༣༧༩ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབྱེ་ཨང་།

དབྱེ་སྡེ།

ཞིབ་རྟོག་གི་གྱངས་ཁ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

2

4.293

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

1

2.086

7

6.379

བསོམས།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་གནད་དོན་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༩༣

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་

ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ཞིབ་རྟོག་གི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

4.1

དྲན་རྟེན་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཕྱིར་འགྱངས་

0.391

ཁག་འབག་པ་གིས་ ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་མ་བཙུགསཔ།

3.902

ཀྱི་ཉེས་ཆད།
4.2

བསོམས།

4.293
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4.1

དྲན་རྟེན་ཚུ་དང་ མཆོད་རྟེན་ དེ་ལས་ གློག་མེ་ཁང་གི་འཛུལ་སྒོ་ཚུ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་

ཡོ ད པ་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༡
ལྷུན་རྩེ་ལུ་ཡོད་པའི་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་ དྲན་རྟེན་དང་མཆོད་རྟེན་ དེ་ལ་ས་ གློག་མེ་ཁང་གི་འཛུལ་སྒོ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
ནི་གི་ལཱ་(ས་ཆ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ། ལཱ་ཚན་-༡)འདི་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཉིན་གྲས་༡༢༦
གི་ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་བྱིན་རུང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མ་ཚར་ནུག། ལཱ་འདི་ཚུ་ ཕར་འགྱངས་འབད་བའི་དུས་ཡུན་ལས་ཡང་ ཟླ་ངོ་༥ གིས་
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་རུང་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༡ བཀལ་དགོཔ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་

རྟགས་ཨང་16904། ཞིབ་རྟོག་ཨང་1། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྟན་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

801། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10802001537། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེ་ཀེ་མིཤ་ར། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ལཱ་གི་ཆོག་ཐམ་

ཨང་1717030021031673།
4.2

ཁག་འབག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་

ཁག་འབག་པ་གིས་

ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་མ་བཙུགསཔ་

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༠༢
ཁག་འབགཔ་ཇའི་པར་ཀཤ་མཐུན་ཚོགས་ཚད་ཀྱིས་ ཁག་འབག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་གཡོག་བཀའ་རྒྱའི་བརྒྱ་ཆ་༥
གྱི་ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༠༢ མ་བཙུགས་ནུག། ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༧༦ འདི་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་
ཐོ་༡༠ པའི་ནང་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་རུང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༢༥ མ་ཐོབ་པར་འདུག། གློག་མེ་ཁང་གི་ MAT དང་
ས་འོག་གི་ལམ་གཞན་མི་ཚུ་གི་བཀོད་བཟོ་རིག་པའི་ཧུམ་ཆ་བཏོན་ནི་དང་ སའི་མཛེས་བཀོད་བཟོ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་(ལཱ་ཚན་-༣ པ་)ཁག་འབག་
པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༨.༠༤༠ སྦེ་སོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16904 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་4 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

དབང་འདུས། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་830 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11608002033 །
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེ་ཀེ་མིཤ་ར། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ལཱ་གི་ཆོག་ཐམ་ཨང་1717030021031673 །
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༨༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༥.༡

རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཆུ་གློག་ནུས་ཤུགས་ལས་འཛིན་ལས་སྐབས་གཡོ ག ་ནང་འོ ང ་མི་ཚུ་ལུ་

ལོ ་ བསྟར་གྱི་བཏོ ག ་ཆ་སོ ད ་ཡོ ད པ་

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༨༦
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་ནང་ སྐབས་གཡོག་ཁར་བསྐོ་བཞག་འབད་
མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་ REHS དེ་ལས་ EFP ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འཐུས་དང་ EDLI སྡེ་ཚན་གྱི་ཉེན་
བཅོལ། CAR and HBA གི་ཉེན་བཅོལ་གྱི་བཏོག་ཆ་ལ་སོགས་པའི་ ལས་གཡོག་པའི་ཁེ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༨༦ དངུལ་
སོད་འབད་ནུག། འགན་ཚད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྐབས་གཡོག་ཐོག་ལུ་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་གནས་ཡུན་ཚང་པའི་ཤུལ་ལུ་
དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ཚུད་དེ་མིན་འདུག། ཁོང་གི་ལས་འགུལ་ནང་ལཱ་འབད་བའི་
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དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་དང་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་འཐུས་གཞན་མི་ཚུ་སོད་ནི་གི་ ཆ་རྐྱེན་ག་ནི་ཡང་མེད་པལས་བརྟེན་

དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ མ་ཆོགཔ་ཅིག་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་ངོ་རྟགས་ཨང་16904 ། ཞིབ་རྟོག་ཨང་2 ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཀུན་བཟང་དཔལ་མོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2684 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་11303003043 ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེ་
ཀེ་མིཤ་ར། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ལཱ་གི་ཆོག་ཐམ་ཨང་1717030021031673 ། བསོད་ནམས་དབང་འདུག།ས། དངུལ་རྩིས་
གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་9811021 ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10607000762 །
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༥. ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཉིས་དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ཨིན།
༥.༡. རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཀྱི་ཡོ ང ས་འ བྲེལ་རྒྱུན་ཐག་མཐུད་འབྲེལ་ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ཐག་མཐུད་འབྲེལ་ལག་ལེན་དང་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་

རྩིས་ཞིབ་འདི་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་དོན་བསྐྱེད་དེ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༠༨-༠༩ ལས་ ༢༠༡༧-༡༨ ཚུན་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལཱ་བཀོད་རྐྱབ་ཡོད་མི་དང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་གཞི་ཨམ་གཞི་བཙུགས་ལས་འགུལ་ (NBMIP) དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ཐག་མཐུད་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གཉིས་
ལུ་ ཚད་གཟུང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟོག་གཙོ་བོ་༡༢ ཚུད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ལྷག་པར་དུ་ ཆད་སྐྱོན་
དང་ནོར་འཁྲུལ་༡༩ ལུ་ དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ཐག་མཐུད་འབྲེལ་ལག་ལེན་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་༥ ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༥.༢. ཕྱི་རྒྱལ་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་(ཡུན་ཐུང་སོ ང ་བརྡར་ཚུ་) ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕྱི་རྒྱལ་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་(ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར་ཚུ་) ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་
ཚུ་གིས་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར་གྱི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་ཚུ་བག་ཟོན་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སོད་ཡོད་མེད་དང་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར་ཚུ་
ལས་ ཁེ་ཕན་འཐོབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ སོང་བརྡར་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་
ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ཡུན་ཐུང་སོང་བརྡར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ དོན་
སྨིན་ཅན་དང་ འཇོན་ཚད་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞིབ་རྟོག་༨ དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་
འདེབས་༦ ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞིབ་རྟོག་ཚུ་ནང་ ཕྱི་རྒྱལ་འགྲོ་འགྲུལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ གདམ་ཁ་དང་ གདམ་འཐུ་ དེ་
ལས་ གནང་གྲོལ་དང་ ཆད་སྐྱོན་གཞན་མི་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡུན་
ཐུང་སོང་བརྡར་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་

ལ་རྟོག་དང་ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་མི་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།
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༦. གནད་དོ ན ་གཞན་ཚུ།
6.1. འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བ་ལུ་ ཐུག་སྟེ་ཡོ ད ་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ ན ་ཚུ།
གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བ་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དང་བསྟུན་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་
དོན་ཚུ་ མང་སུ་སྦེ་ ནང་འགྲིག་འབད་ནི་གི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་
ཡོད་པའི་ཐོ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་༣ འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བའི་ནང་ཐུག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
6.2. འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབྱུང་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ ན ་ཚུ།
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་༨ རྩིས་འགྲིག་འབྱུང་མ་ཚུགས་པར་
ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
6.3. ངན་ལྷད་བཀག་སོ མ ་ལྷན་ཚོ ག ས་ནང་མདུན་སྐྱོད་འབད་ཡོ ད ་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ ན ་ཚུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༣༤(༧) པའི་ དགོངས་དོན་དང་
འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ གི་ལོ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་སྙན་ཚུ་གི་ནང་ལས་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་མིའི་གནད་དོན་
ཁག་༩ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མདུན་སྐྱོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
6.4. ལན་གསལ་མེད་པར་བསྣར་བཞག་སྦེ་ལུས་ཡོ ད ་པའི་གནད་དོ ན ་ཚུ།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དང་ལེན་གྱི་དྲན་སྐུལ་བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ལན་གསལ་མེད་པར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་
གནད་དོན་༥༥ ཡོདཔ་ཨིན།
6.༥. ངན་ལྷད་བཀག་སོ མ ་ལྷན་ཚོ ག ས་ལས་ཐོ བ ་པའི་གནད་དོ ན ་ཚུ།
ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་བདེན་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་༡༢ འཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨིན།
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༧. གྲོས་འདེབས་ཚུ།
༧.༡. ས་གནས་གཞུང་གིས་ ཐོ ན ་སྐྱེད་ཚུ་གཟབ་ནན་ཐོ ག ་ལས་སོ ད ་ནི་དང་ གཡོ ་ ཟོ ལ ་དང་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དོ ན ་ཚུ་ མར་ཕབ་
འབད་ནི་ངེས་བརྟན་བཟོ ་ ཐབས་ལུ་ འགྲོ་སོ ང ་ཚུ་ལེགས་ཤོ མ ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོ ད པ་ ངེས་བརྟན་བཟོ ་ དགོཔ།
འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོས་ར་

དངུལ་སོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་ཚུ་ལས་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་དང་

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་དང་ཅ་དངོས་ སྐྱེལ་སོད་འབད་མི་ནང་ དངུལ་འཐེབ་དང་ ལྷག་སོད་འབད་མི་ དེ་ལས་
གཉིས་ལབ་དངུལ་སོད་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གཟབ་ནན་མེད་པའི་ཟད་སོང་ཚུ་ནང་ ཉེན་ཁ་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ལོ་ངོ་འདི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་
དང་འཁྲིལཝ་ད་ གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་ནང་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། འདི་བཟུམ་མའི་ འགྲོ་སོང་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ འགྲོ་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚད་འཛིན་ཉམས་ནི་དང་ གཞུང་ལུ་སྐུ་གྱོང་བཀལ་ཐོག་ལས་ འོས་མིན་གྱི་
ཁེ་ཕན་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་བྱ་སོད་འཐབ་བཅུག་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།
ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བཀོད་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་དང་ཅ་དངོས་ སྐྱེལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་
དང་ ཡང་ན་ འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཡོད་མེད་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་བྱ་
སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ ཉུང་ཙམ་ལས་བརྒལ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ དམ་དམ་མེད་པའི་བསྒང་ལས་ གཡོ་
སྒྱུ་དང་ ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ མ་མཐོང་པར་ལུས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།
ཞབས་ཏོག་དང་ཅ་དངོས་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་སོད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་
ཚད་འཛིན་བཀོད་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ཟད་སོང་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག། མི་དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་
ཚུ་ དམིགས་ཡུལ་སྐྱེད་དེ་ཡོད་མི་དགོས་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ མི་དམངས་
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དངུལ་གྱི་ཕན་ཁུངས་ཚུགསཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་དམ་འཛིན་གྱི་
ལག་ལེན་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལ་རྟོག་འབད་དགོཔ་འདུག། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཅ་དངོས་
དང་ལཱ་གཡོག་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་ཟད་སོང་ཚུ་ནང་ བདེན་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་ དོན་སྨིན་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལ་
རྟོག་འབད་ནི་གི་དགོས་མཁོ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།
༧ . ༢ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནས་མི་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་མ་བཏབ་པའི་

གྱངས་ཁ་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ ་
དགོཔ།

སྐྱིན་འགྲུལ་མ་བཏབ་མིའི་གནས་སྟངས་ཚུ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ག་རའི་ནང་

བྱུང་སྟེ་ར་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་

ཨིན། སྐྱིན་འགྲུལ་མ་བཏབ་པའི་འབོར་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ དངུལ་ཁང་གི་ བདོག་གཏད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཉམས་འགྱོ་ནི་དང་
སྐྱིན་ཚབ་མ་པ་ལས་མ་ཐོབ་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ཐུག་པ་ཅིན་ དེའི་གྱོང་རྒུད་ཚུ་ག་ར་ དངུལ་ཚུ་གིས་ འབག་དགོ་པའི་ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་
ནི་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ཡང་ མང་ཤོས་ཅིག་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ སྐྱིན་ཚབ་ཚུ་ འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལུ་
མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་སྟེ་འདུག། སྐྱིན་འགྲུལ་མ་བཏབ་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་
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དང་ ཡང་ན་ དངུལ་ཁང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དམ་དམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ སྐྱིན་
ཚབ་སོད་ནིའི་འགན་ཁག་འབག་ནི་གི་ཚ་གྱང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་དང་གནང་བ་ དེ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་ཚུ་ དངུལ་ཁང་རང་སོའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལག་དེབ་ ཡང་ན་ ལམ་
སྟོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་དོ་ཡོད་རུང་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མ་ཚུགས་མི་མང་ཤོས་ཅིག་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་དམ་དམ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ལག་ལེན་ཚུ་ དོགས་པ་ཅན་ཅིག་
ཨིན་པས། ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ ནན་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ དེ་འབྲེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་
ག་ར་བཙུགས་བཅུག་སྟེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན་པས། སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཐོབ་
ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ད་ལོ་ཡོད་མི་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ དེའི་ལག་ལེན་ཚུ་ དུས་
རྒྱུན་ལ་རྟོག་འབད་དགོཔ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་ བསྐྱར་རྙེད་ནང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོ་དགོཔ་འདུག། སྐྱིན་འགྲུལ་བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་ལག་དེབ་དང་ལམ་སྟོན་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཉེས་
ཆད་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་/ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན།
༧ . ༣ . འབྲེལ་ཡོ ད ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་དང་ཅ་དངོས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཁྲིམས་དོ ན ་
ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་བསྟར་སོ ད ་འབད་དགོཔ།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་གི་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ གནད་དོན་གཅིགཔོ་འདི་ ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་
དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གསལ་
བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ མཁོ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོད་མི་ཚུ་
ཨིན་པས། ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་ལུ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ར་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ལས་སྡེ་
ཚུ་གིས་ བདེན་ཁུངས་སྣ་ཚོགས་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་དོན་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག།
མི་དམངས་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་ གནོད་སྐྱོན་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་ཐབས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ཉེས་
ཆད་འདི་ཡང་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་རིན་བཀོད་ཡིག་ཆས་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཁག་འབགཔ་གི་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་མི་དང་
ལས་སྡེ་དང་ཁག་འབགཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁ་འཆམ་བྱུང་ཡོད་པའི་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་ཚད་གཞི་ལས་ འགལ་མི་ལས་བརྟེན་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན། ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་ འགན་དབང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མི་ མི་དམངས་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ དམིགས་པ་བསྐྱེད་མི་ཁེ་ཕན་
ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་ལས་མ་བརྒལ་བར་སོད་ཐབས་ལུ་ ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་འགལ་བའི་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་
ལས་བརྟེན་པའི་ རྒུད་འཐུས་ཚུ་ངེས་པར་དུ་ བཀལ་དགོཔ་འདུག། གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་ བཟོ་
སྐྲུན་ལས་འགུལ་དང་ ཅ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ དུས་ཚོད་ཁར་མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་མ་ཚུགས་པར་ ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ ཡུན་
འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ ཁྲིམས་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ གནས་སྟངས་ལུ་ཐུག་སྟེ་ཡོད།
ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་

ཁྲིམས་དོན་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་

ལོག་ཅི་ར་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་

རྒྱལ་ཡོངས་

གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ རྒྱལ་གཞུང་མཁོ་སྒྲུབ་དང་རྒྱུ་ནོར་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་བཟུམ་མའི་ དབང་འཛིན་ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་ ལ་རྟོག་
འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་
དུས་རྒྱུན་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།
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༧ . ༤ . དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ རྩིས་ལོ ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་
རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོ ད པ་ ངེས་བརྟན་བཟོ ་དགོཔ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རྩིས་ཁྲ་དང་ སོད་ལེན་ཚུ་སྙོམས་འགྲིག་དང་རྩིས་སྙོམས་མ་
འབད་བར་ བསྣར་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ལེ་ཤ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་གིས་ རིམ་བྱུང་གི་རྩིས་ཁྲ་དང་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་དང་བདའ་མ་ཟུན་པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ འཕྲལ་གྱི་རྩིས་ལོ་ཚུའི་ ཨང་རྩིས་དང་ལྷག་ལུས་ཚུ་ནང་ བསྒྱུར་ལྡོག་དང་འབྲེལ་བའི་
གནོད་ཉེན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་
དུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ དེ་བཟུམ་
མའི་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ཚུ་

རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་

གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཧེ་མའི་ཁྱད་པར་ཚུ་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ཚུན་

གནད་དོན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ ཨང་རྩིས་སྙོམས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་ཚུ་ རྒྱུན་མཐུད་སྦེ་བསག་སྟེ་
ལུས་འོང་། ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དང་ལེན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ ཨང་རྩིས་ཚུའི་ དོན་དག་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་
ནི་དང་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ བསྣར་བཞག་སྦེ་ཡོད་མི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ དག་བཅོས་འབད་ཐོག་ལས་ རྩིས་ཁྲ་ངོ་སོར་འབད་ནི་འདི་ འཛོལ་
སྐྱོན་ཅིག་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་
འབད་ཐོག་ལས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུའི་སོད་ལེན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དག་བཅོས་ དེ་ལས་ བདེན་
དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན།
སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་དང་རྩིས་འཛིན་ལས་བྱེདཔ་
ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་ མ་དངུལ་ཚུའི་རྗེས་ཤུལ་ཚུ་ག་ར་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་འཚོལ་ནི་དང་ ཟད་སོང་ཚུ་ག་
ར་ངེས་བདེན་དང་ཁྲིམས་མཐུན་ཨིནམ་ དེ་ལས་ རྩིས་ལས་དང་ ཡང་ན་ ཟད་སོང་བདག་སྲུང་འབད་མི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་མེདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ག་རའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རྟོག་ཚུ་གིས་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དེ་བཟུམ་མའི་
ལག་ལེན་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ལས་བརྒལ་མེད་པའི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡི། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་དང་ རྩིས་
སྙོམས་ཚུ་ རྩིས་ལོ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་བསྣར་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་མཐོང་ཚུགས་པས།
དེ་འབདཝ་ལས་

དངུལ་འབྲེལ་དང་རྩིས་འཛིན་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་

དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་དང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་དང་ ཡང་ན་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ ངོ་སོར་འབད་ནི་གིས་
མ་དོ་བར་ རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན།
༧ . ༥ . དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ནི་དང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོ ན ་ལུ་

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བཟོ ་ སྐྲུན་དང་ རྩིས་

སོ ད ་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྟ་རོ ག ་དང་ལྟ་བཀོད་ཚུ་དམ་དམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ།
བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་ནང་ དགོས་མཁོའི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རོག་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་བའི་ཁྱད་རྣམ་ཅིག་
ཨིན། སྙན་ཞུ་འབད་མི་གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་ ཅ་ཆས་བྱང་ཉེས་མཁོ་སོད་འབད་ཡོདཔ་
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དེ་ལས་ ལཱ་གི་རིག་རྩལ་མེད་མི་དང་ བཟོ་བཀོད་དང་རི་མོ་ཚུ་དང་མ་མཐུན་མི་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ སྤུས་ཚད་བདེ་བཟོ་འབད་མི་ཚུ་
ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ བདེ་བཟོ་འབད་མི་དེ་གིས་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གསར་བཟོ་འབད་མི་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་དང་ ཡུན་བརན་ཧིང་ཚུ་ སྣང་
ཆུང་བཟོ་སྟེ་ དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཆུད་ཟད་གཏངམ་ཨིན། གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་སྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་འབོར་ཆེ་
དྲགས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ འདི་བཟུམ་མའི་ཆུད་ཟད་ཀྱི་འབོར་ཚད་དེ་ཡང་ མངོན་
གསལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།
ལྷག་པ་དུ་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འཐེབ་དང་ གཉིས་ལྟབ་ ཆོག་མིན་ དེ་ལས་ བཀག་ཚུགས་པའི་དངུལ་སོད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ དངུལ་
འཐེབ་སོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ གཞུང་ལུ་ཐད་ཀར་གྱི་གྱོང་རྒུད་ཨིན་པས། འདི་གིས་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་
ཚུ་སྒྲུབ་ནི་ནང་ གཞུང་གིས་ དངུལ་གྱི་ཕན་ཁུངས་མ་ཐོབ་པའི་བར་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས།
འ་ནཱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ཕན་ནུས་མེད་མི་ ཡང་ན་
སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། གཞུང་གིས་ཟད་སོང་གཏང་མི་དང་མཉམ་པའི་ལག་ལེན་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་དང་
ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གནས་གོང་ཐོབ་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གིས་མ་དོ་བར་ ལྟ་རོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་འདི་གིས་ དམངས་ཀྱི་
ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་སྟེ་ཡོད།
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་སྣ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གཞུང་གིས་ དངུལ་གྱི་ཕན་ཁུངས་ཐོབ་ཡོདཔ་ངེས་
བརན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རོག་ལངམ་སྦེ་ཡོད་མི་དང་ ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་གི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ བག་
ཡོད་དང་ རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།
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༨. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་ད བང་འཛིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས།
ལེའུ་འདི་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ སྤྱི་བསོམས་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་
ཡོད། འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་ ཐབས་
བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལས་དོན་དང་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ ལཱ་འགན་དང་ལག་ལེན་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༨.༡. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི ་སྐོར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འགན་དབང་འདི་ཡང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ རྩ་ཚན་
༢༥.༡ ཅན་མའི་ནང་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་
ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་
ཐོབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ རྩ་ཚན་༢༥.༤ ཅན་མའི་ནང་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཇིགས་
སྣང་ ཡང་ན་ མཐུན་འགྱུར་ ཕོགས་ལྷུང་མེད་པར་ གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དང་ ཡིག་ཚང་ཚུ་བརྩིས་པའི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་དང་ དྲང་
ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་མངའ་འོག་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ མི་དམངས་ཚད་ཅན་དང་ སྤྱི་ཕན་མ་དངུལ་བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་འདུས་ཚོགས་ ཁྲིམས་སྲུང་
འགག་སྡེ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་དམག་སྡེ་ཚུ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་འོང་འབབ་དང་སྤྱི་དངུལ་བྱུང་ཐོ་དང་ མ་དངུལ་གཞན་གྱི་བྱུང་ཐོ་ སྔོན་བྱིན་དང་
གསོག་འཇོག་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་ཡང་འཐོབ་ཨིན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ད་ལོའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་འདི་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ བུམ་
ཐང་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དེ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་དང་རྩི་རང་བཅས་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་བཞི་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལཱ་འགན་གཙོ་བོ་ར་ གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ དམག་སྡེ་ ལས་འགུལ་དང་ལས་འཛིན་ གཞུང་
མིན་ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་ཚོགས་ དེལས་ འོང་འབབ་དང་ མི་དམངས་དང་གཞན་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་ དེ་ལས་ སྔོན་བྱིན་དང་ ཟུར་
གསོག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ཁྲིམས་བསྟུན་ དེ་ལས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ཨིན།
༨.༡.༡. ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡ ༥-༢༠༢༠ ཅན་མ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གཉིས་
དང་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་དམིགས་དོན་གསུམ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད།
གྲུབ་འབྲས་:
༡.

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལས་བརྟེན་ འགན་འཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ བཟང་སོད་ཚུ་ སྔར་ལས་
ལྷག་ཡར་དྲག་གཏང་ཡོདཔ། དང་
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༢.

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་ཚུ་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་
དམིགས་གཏད་གྲུབ་ནིའི་ཁས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ མི་དམངས་ལཱ་གཡོག་ལས་དོན་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ཡོདཔ།

དམིགས་གཏད་:
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་
གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། - སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནི།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགན་འཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ ཀུན་སོད་བཟང་པོའི་འདུས་ཚོགས་ཨིན་
པའི་དཔེ་སྟོན་གྱི་སྒོ་ལས་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི། - མཆོག་འགྱུར་གྱི་དཔེ་སྟོན་འབད་ནི། དང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐུན་འབྲེལ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་
དམ་ཟབ་ཡོདཔ། - མཉམ་འབྲེལ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི།
༨.༡.༢. ལག་ལེན་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མ།
ལག་ལེན་འཆར་གཞི་༢༠༡༥-༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཆེ་བ་བཞི་གི་འོག་ལུ་ ཁག་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཿ
༡.

རྩིས་ཞིབ་དང་བོ་ཐུབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ།

༢.

ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ།

༣.

གཙུག་སྡེ་དང་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་གོང་འཕེལ། དང་

༤.

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ།

ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་དང་སྙན་ཞུ་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།
༨.༡.༣. རྩིས་ཞིབ་ཐོ ་ གཞུང་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ཅན་མ།
རྩིས་ཞིབ་ཐོ་གཞུང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འོག་ལུ་ གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་
དང་ ལས་འགུལ་ ལས་འཛིན་དང་གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་
ལ་སོགས་པའི་ ལས་སྡེ་དང་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་ཚུ་ ཚད་འཛིན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་ སོམ་ཆུང་ དེ་ལས་
ལཱ་འགན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཙོ་རིམ་གསུམ་དང་ དབྱེ་ཁག་དགུ་སྦེ་བཟོ་མི་འདི་གིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་ནང་ གཙོ་
རིམ་སྒྲིག་ནི་དང་ ཁུངས་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་སྟེ་ཡོད།
རྩིས་ཞིབ་ཐོ་གཞུང་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ ལས་སྡེ་དང་ ཡང་ན་ རྩིས་ཁྲ་བསོམས་༩༩༥ ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལས་སྡེ་དང་
རྩིས་ཁྲ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ བརྗོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན།
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༨.༡.༤. ལོ ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ཅན་མ།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་ནང་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འཆར་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད ་མི་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ ཁྲིམས་
བསྟུན་ དེ་ལས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་
སྡེ་བསོམས་༥༦༢ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ཡོད། ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཉམས་མོང་དང་ ད་ལོའི་
གནད་དོན་དང་གཙོ་རིམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་བསལ་དོན་ཚན་གཅིག་དང་ ཚ་གྱང་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་བཞི་
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་བསལ་དོན་ཚན།
 བཟོ་སྐྲུན་དང་ ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ།
ཚ་གྱང་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཚུ།
༡.

རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འཕྲུལ་གླང་པ་ཝར་ཊི་ལར་དང་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུའི་ དོན་སྨིན་གྱི་ལག་
ལེན།

༢.

མི་དམངས་འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ (PEMS) ནང་ལས་ གློག་འཕྲུལ་མི་དམངས་འགྲོ་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་
(ePEMS) ནང་ལུ་ གནས་སྡུད་སྤོ་བཤུད།

༣.

རོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་། དང་

༤.

ཆོས་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུ།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་བསལ་དོན་ཚན་དང་ ཚ་གྱང་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་འདི་གིས་ རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་
དང་ རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དྲན་གཏད་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་
ཨིན།
༨.༡.༥. ལག་ལེན་འཆར་གཞིའི་གཞི་བཙུགས།
༡ . རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད པ།
ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་བསོམས་༥༡༠ དེ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་
༤༦༦ དང་ ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་༤༢ དེ་ལས་
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༢ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་
ཐིག་ཁྲམ་༩.༡ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རིགས།

རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

466

ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ།

42

ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

2

བསོམས།

510

ཐིག་ཁྲམ་༩.༡: རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ།

219

༢ . རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད ་འབད་ཡོད པ།
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་
བའི་ཤུལ་ལས་

རྩིས་ཞིབ་མཇུག་བསྡུ་

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་

དུས་ཚོད་ཁར་ ཕྱིར་སོད་འབདཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་
ཕྱིར་སོད་འབད་དགོ་མི་འདི་ རྩིས་ཞིབ་ལས་སྡེ་
ཚུ་གིས་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་དང་གྲོས་

འདེབས་ཕུལ་མི་ཐོག་ལུ་

དུས་ཐོག་ལུ་བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན། རྩིས་ལོ་
༢༠༡༩-༢༠༢༠

ནང་

སྙན་ཞུའི་རིགས།

སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

456

ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ།

49

ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

2

བསོམས།

ཐིག་ཁྲམ་༩.༢:

507

རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་འབདཡོདཔ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་བསོམས་༥༠༧ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༩.༢ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
༣ . རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་ཚུ།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་འཛིན་ཚུ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་དཔྱད་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤༤ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱི་གདམ་འཐུ་འབད་མི་ གླ་དབང་རྩིས་འཛིན་གྱི་ཚོང་ལས་ཚུ་གིས་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོང་སྡེའི་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༢༥༥ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་ གཞུང་དང་ གཞུང་གི་དབང་འཛིན་འབད་མིའི་ ཚོང་
སྡེ་ཚུ་གི་འགན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་པ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད།
༤. རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་
འབད་བའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གང་མགྱོགས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ དུས་
རིམ་དང་གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦༤༠ (དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་-༥༣༦ དང་ ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་-༡༠༤) འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོདཔ་ཨིན།
༥ . རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ།
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠ འི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་འབོར་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣.༡༦༢ བསྐྱར་རྙེད་
འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད། བསྐྱར་རྙེད་དངུལ་འབོར་འདི་ ལོ་ངོ་༡༠ གྱི་
ནང་འཁོད་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༨.༡ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།
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དེ་མ་ཚད་ ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༨༠ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་
རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ རང་བཞག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཤོག་ཁྲམ་ ༨.༡ : ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་དངུལ་འབོར།
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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༦ . རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ ཡོངས་བསོམས་༢༤,༡༥༢ གནད་དོན་ཁག་སོ་སོའི་ཐོག་ལུ་སོད་
ཡོད་མི་འདི་ ཤོག་ཁྲམ་༨.༢ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ འགན་འཁྲི་དང་འགན་ཁུར་གྱི་འཚོར་སྣང་
བསྐྱེད་བཅུག་སྟེ་ འགན་འཁྲི་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་
ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་སོད་དགོ་པའི་འགན་དབང་
འཁོད་དེ་ཡོད།
ཤོག་ཁྲམ་༨.༢: རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་སོད་ཡོདཔ།
ལཱ་གཡོག་རྒྱུན་བརྟན་བཟོ་བ་/

སོར་སྒྱུར, གནས་སྐབས་གནས་སོར་དང་

གོ་གནས་ཡར་སེང་ ༧༠༤༢

ཁག་འབག་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་༥༣༣༤

སོང་བརྡར་དང་སློབ་སོང་།

ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་

༥༥༢༢

ཞུ་༢༤༥༧

དྲི་བ་དྲི་ལེན་༡༡༩༢

བཙག་འཐུ་༢༨
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༧ . རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད ་པའི་ ཕྱི་དང་ནང་འཁོད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་རྩིས་ཁྲ་དང་
ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཕྱི་དང་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། རྩིས་ལོ་༢༠༡༩༢༠༢༠ ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་ ཕྱིའི་རྩིས་ཞིབ་པ་ མི་ནུ་ཀ་ཆེ་ཏིརི་དང་ཨེ་སོ་སིཡཊིསི་
གིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྩིས་ཞིབ་པའི་སྙན་ཞུ་འདི་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་འབྱོར་དང་དངུལ་སོད་རྩིས་བརྗོད་
དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཟུར་སྦྲགས་-༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ འི་དུས་མཚམས་ནང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་༤ གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐོ་
བཞག་འབདཝ་ཨིན།
༨.༢. གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་འབྲེལ་ཚུ།
༨.༢.༡. རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཀྱི་གནས་ཚད ་ནང་།
༡ . སྤྱི་ཚོག ས།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥ སྤྱི་ཚོགས་༣
པའི་ཚོགས་ཐུན་༣ པའི་ནང་ཕུལ་ཏེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༨ དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༠-༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་བཅོ་ལྔ་ཕུལ་ཡི།
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ དམངས་རྩིས་ཚོ གས་ཆུང་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་
སྟོན་ཞལ་འཛོམས་ཚར་བདུན་དེ་ཅིག་ ཚོགས་མི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ ངོ་ཚབ་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་གྲལ་གཏོགས་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༢. རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོ ག ས་ཚུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་དང་འབྲེལ་བའི་
གནད་དོན་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ ཟུང་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་འཚོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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༨.༢.༢.

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད།

ཀ) རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་དང་ མཉམ་ལས་ དེ་ལས་ གྲལ་གཏོ ག ས།
ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་རིམ་དང་ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ བཅའ་
མར་གཏོགས་ཅི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་རྩིས་ཞིབ་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིགས་རྩིས་ཞིབ་
དེ་ལས་

མི་དམངས་བུ་ལོན་དང་གནས་སྡུད་ཆེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་

མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་

ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་
ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ དང་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ངོས་ལེན་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་
འཕེལ་དམིགས་གཏད་དང་དེའི་གཞི་བཙུགས་ཟེར་བའི་ བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུས་ཚོགས་
གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་དང་

ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་

གྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་

བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོད། གཞན་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱད་རིག་ལཱ་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་འཛོམས་ (FIPP) དང་ མངོན་
མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ཐབས་བྱུས་དང་ལས་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ སྙན་ཞུའི་ཞལ་འཛོམས་ (SPMR) ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ཅི།
༨.༣. རྩིས་ལོ ་ 2019-2020 འི་ལོ ་ བསྟར་འཆར་དངུལ་དང་ཟད་སོ ང ་།
རྩིས་ལོ་2019-2020 ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་248.69 ཆ་
འཇོག་གྲུབ་པའི་ནང་ལས་

རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་205.222

དང་

གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

43.468 ཨིན། འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་ནང་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་223.956 (རྒྱུན་
སྐྱོང་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་199.639 དང་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་24.317) འགྲོ་སོང་གཏང་ཡོདཔ་
ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་༩༠.༠༥ འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
༨.༤. མི་སྟོ བ ས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ནང་ ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་༡༢ བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་གྲལ་ལས་༡༡ གཏན་འཇག་ལས་གཡོགཔ་དང་ ༡
ཁག་འབག་ལས་གཡོགཔ་ཨིན། ལས་གཡོགཔ་༦ གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ལས་ ཁས་བངས་ཐོག་དགོངས་ཞུ་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་ནང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་འདི་ གཙོ་རིམ་ཅན་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ད་
དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ལུ་ སོང་བརྡར་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱིན་ཏེ་རང་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་ ནང་འཁོད་སོང་བརྡར་ཁག་༥ དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སོང་བརྡར་ཁག་༦ དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཁག་༥ དེ་
ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོང་བརྡར་ཁག་༦ དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཁག་༡༤ ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོད། ལས་བྱེད་པ་༨ ད་ལོ་
གཙུག་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ སློབ་སོང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན།

223

ཟུ་སྦྲགས་༡ པཿ རྩིས་ལོ ་ མཇུག་བསྡུ་སྤྱི་ལོ ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་པའི་སྙན་ཞུ།
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