
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།
འཐུས་མིའི་བདེན་ཁུངས་གཞི་ཤོག།

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རིྩཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐེངཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལནེ་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐངེཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 

 

འབྲུག། 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ི ལྲོ་ཨི་ཤི་ཡ་ནང་ལུ་ དཔལ་འབྲོར་ཡར་
འཕར་ མགྲོགཥ་དྲགཥ་འཐོན་མ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨནི། འདཥ་
པའི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་ ༣ ནང་ལུ་ དཔལ་འབྲོར་ཡར་འཕར་ད་ེ 
དཔྱ་སྙྲོམཥ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༥ ར་ེཐོན་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་ིལོ་ 
༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༢ ཀ་ིབར་ན་ དབུལ་ཕོངཥ་ཀི་དཀའ་
ངལ་དེ་ཡང་ ཕེད་ཀ་དེ་ཅིག་གིཥ་ མར་ཕབ་ཚུགཏཥ་ཏེ་ཡོད། 
ཨིན་རུང་ དཔལ་འབྲོར་གི་གཞི་རེན་རྒྱ་སདེ་དང་ ཡོངཥ་ཚང་
ཅན་གི་ཡར་འཕར་ཚུ་ དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་
པའི་ན་གཞྲོན་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་ དཀའ་ངལ་ད་ེ 
འཕྲྲོ་རྒྱུན་ཅན་འབད་ར་གནཥ་ཏེ་ཡོད།  ནུཥ་རྩལ་ཅན་གི་སེར་
སེ་གོང་འཕལེ་འད་ི འབྲུག་ག་ིདཔལ་འབྲོར་རྒྱ་སེད་གཏང་ན་ི
དང་ གཞི་རནེ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡར་འཕར་ ད་ེལཥ་ ཡུན་བརན་
ཅན་གི་ ལཱ་གཡགོ་ཚུ་བཏོན་ནི་ལུ་ ཁྱད་ཆཥོ་གཙོ་བ་ོཨིན། 
 
ས་ིལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་ཚུར་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ གཙོ་བ་ོ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ སེལ་འདྲེན་ དངུལ་རྩིཥ་ 
དེ་ལཥ་ ཁྲོམ་སེ་གོང་འཕལེ་ཚུ་བརྒྱུད་པའི་ ལཥ་རམི་མ་
འདྲཝ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ འབྲུག་ལུ་རྒྱབ་སྲོར་འབད་དེ་ཡོད། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིདོན་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ སིན་འགྲུལ་ཌ་ོལར་ཥ་ཡ་ ༤༩༥.༦༧ དང་ གནང་
སིན་ ཌ་ོལར་ཥ་ཡ་ ༢༠༩.༩༦ དེ་ལཥ་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་
རམ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༢.༧༥ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་སེ་ཡོད།  
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིདོན་ལཥ་ ནམ་རྒྱུན་གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་
ཁུངཥ་དང་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ དེ་ལཥ་ 
དམིགཥ་བཥལ་ག་ིམ་དངུལ་གཞན་ཚུ་ནང་ལཥ་ སིན་
འགྲུལ་དང་གནང་སིན་གི་དོན་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༠༥.༨ 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ད་ེཡོད།  

    
 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ི རྒྱབ་སྲོར་
ཐགོ་ག་ིལཥ་འགུལ་དང་ལཥ་རམི་ཚུ།  
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གི་ རྒྱབ་སེར་དེ་གིཥ་ སླར་བྱུང་ནུཥ་ཤུགཥ་ཐོན་སེད་
དང་ སེལ་འདྲེན་མཐུད་འབེལ་ དེ་ལཥ་ ཁྲོམ་སེའ་ི
གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གཙོ་བ་ོཚུ་ག་ི ལཥ་འགུལ་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་རིམ་བཙན་པའ་ིབརྡ་མཚོནམ་ཨིན། སི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་ ཡང་ན་ གནང་སིན་
གི་ལཥ་འགུལ་གཥརཔ་ ག་ནི་ཡང་ གནང་བ་མ་
འགྲུབ་རུང་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ 
འཕྲྲོ་མཐུད་དེ་ར་ འྲོང་འབབ་བཏོན་མ་ིདང་ ཀུན་
ཚང་ཡར་འཕར་ དེ་ལཥ་ མཐའ་འཁོར་གནཥ་
སངཥ་ཀི་ ཡུན་བརན་གོང་འཕལེ་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་ 
ལཥ་འགུལ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ད་ེཡོད།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ ད་རེཥ་ ལྲོ་
ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་ཀི་ དཔལ་འབྲོར་
མམ་འབེལ་གི་ སེལ་འདྲེན་དང་ ཚོང་འབེལ་ལུ་
མཐུན་རེན་སར་ན་ི ག་འགིག་ལཥ་འགུལ་ཚུ་གི་དནོ་
ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ བསྲོམཥ་ཀིཥ་ ཌོ་
ལར་ཥ་པ་ ༡༩.༦༡ གནང་བ་གྲོལ་ཏེ་ཡདོ། ལཥ་
འགུལ་འད་ིགིཥ་ ཕུན་ཚོགཥ་གིང་ཀི་ཥ་ཁོངཥ་ནང་
ལུ་ བཥམ་རྩ་ེདང་ཆུ་ཁ་རྲོང་ཁག་གཥི་ ཐད་ཀར་
དུ་འཁོར་ལམ་བཏོན་ཏེ་ ལུང་ཕྲོགཥ་ཀི་མཐུད་
འབེལ་ གོང་འཕེལ་བཏངམ་ཨིན། ཥ་མཚམཥ་ཀི་ 
ལམ་མདོ་ཚུ་ནང་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་དང་ ཞབཥ་
ཏོག་ཚུ་ ལེགཥ་བསྒྱུར་ཐོག་ལཥ་ ཥ་མཚམཥ་ཕན་
ཚུན་གི་ལམ་འགྲུལ་དང་ ཅ་ཆཥ་དང་ཞབཥ་ཏོག་
བརྒྱུད་སེལ་ཚུ་ག་ིདོན་ལུ་ མཐུན་རེན་སྦྲཝ་མ་ཚད་ 
འབྲུག་གི་ རྒྱལ་སིའ་ིཚོང་འབེལ་དང་ ག་འགིག་ག་ི
ལྲོགཥ་གྲུབ་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་ཚུགཥཔ་ཨིན།  

 

འབྲུག། 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ི ལྲོ་ཨི་ཤི་ཡ་ནང་ལུ་ དཔལ་འབྲོར་ཡར་
འཕར་ མགྲོགཥ་དྲགཥ་འཐོན་མ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨནི། འདཥ་
པའི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་ ༣ ནང་ལུ་ དཔལ་འབྲོར་ཡར་འཕར་ད་ེ 
དཔྱ་སྙྲོམཥ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༥ ར་ེཐོན་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་ིལོ་ 
༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༢ ཀ་ིབར་ན་ དབུལ་ཕོངཥ་ཀི་དཀའ་
ངལ་དེ་ཡང་ ཕེད་ཀ་དེ་ཅིག་གིཥ་ མར་ཕབ་ཚུགཏཥ་ཏེ་ཡོད། 
ཨིན་རུང་ དཔལ་འབྲོར་གི་གཞི་རེན་རྒྱ་སདེ་དང་ ཡོངཥ་ཚང་
ཅན་གི་ཡར་འཕར་ཚུ་ དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་
པའི་ན་གཞྲོན་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་ དཀའ་ངལ་ད་ེ 
འཕྲྲོ་རྒྱུན་ཅན་འབད་ར་གནཥ་ཏེ་ཡོད།  ནུཥ་རྩལ་ཅན་གི་སེར་
སེ་གོང་འཕལེ་འད་ི འབྲུག་ག་ིདཔལ་འབྲོར་རྒྱ་སེད་གཏང་ན་ི
དང་ གཞི་རནེ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡར་འཕར་ ད་ེལཥ་ ཡུན་བརན་
ཅན་གི་ ལཱ་གཡགོ་ཚུ་བཏོན་ནི་ལུ་ ཁྱད་ཆཥོ་གཙོ་བ་ོཨིན། 
 
ས་ིལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་ཚུར་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ གཙོ་བ་ོ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ སེལ་འདྲེན་ དངུལ་རྩིཥ་ 
དེ་ལཥ་ ཁྲོམ་སེ་གོང་འཕལེ་ཚུ་བརྒྱུད་པའི་ ལཥ་རམི་མ་
འདྲཝ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ འབྲུག་ལུ་རྒྱབ་སྲོར་འབད་དེ་ཡོད། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིདོན་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ སིན་འགྲུལ་ཌ་ོལར་ཥ་ཡ་ ༤༩༥.༦༧ དང་ གནང་
སིན་ ཌ་ོལར་ཥ་ཡ་ ༢༠༩.༩༦ དེ་ལཥ་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་
རམ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༢.༧༥ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་སེ་ཡོད།  
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིདོན་ལཥ་ ནམ་རྒྱུན་གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་
ཁུངཥ་དང་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ དེ་ལཥ་ 
དམིགཥ་བཥལ་ག་ིམ་དངུལ་གཞན་ཚུ་ནང་ལཥ་ སིན་
འགྲུལ་དང་གནང་སིན་གི་དོན་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༠༥.༨ 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ད་ེཡོད།  

    
 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ི རྒྱབ་སྲོར་
ཐགོ་ག་ིལཥ་འགུལ་དང་ལཥ་རམི་ཚུ།  
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གི་ རྒྱབ་སེར་དེ་གིཥ་ སླར་བྱུང་ནུཥ་ཤུགཥ་ཐོན་སེད་
དང་ སེལ་འདྲེན་མཐུད་འབེལ་ དེ་ལཥ་ ཁྲོམ་སེའ་ི
གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གཙོ་བ་ོཚུ་ག་ི ལཥ་འགུལ་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་རིམ་བཙན་པའ་ིབརྡ་མཚོནམ་ཨིན། སི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་ ཡང་ན་ གནང་སིན་
གི་ལཥ་འགུལ་གཥརཔ་ ག་ནི་ཡང་ གནང་བ་མ་
འགྲུབ་རུང་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ 
འཕྲྲོ་མཐུད་དེ་ར་ འྲོང་འབབ་བཏོན་མ་ིདང་ ཀུན་
ཚང་ཡར་འཕར་ དེ་ལཥ་ མཐའ་འཁོར་གནཥ་
སངཥ་ཀི་ ཡུན་བརན་གོང་འཕལེ་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་ 
ལཥ་འགུལ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ད་ེཡོད།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ ད་རེཥ་ ལྲོ་
ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་ཀི་ དཔལ་འབྲོར་
མམ་འབེལ་གི་ སེལ་འདྲེན་དང་ ཚོང་འབེལ་ལུ་
མཐུན་རེན་སར་ན་ི ག་འགིག་ལཥ་འགུལ་ཚུ་གི་དནོ་
ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ བསྲོམཥ་ཀིཥ་ ཌོ་
ལར་ཥ་པ་ ༡༩.༦༡ གནང་བ་གྲོལ་ཏེ་ཡདོ། ལཥ་
འགུལ་འད་ིགིཥ་ ཕུན་ཚོགཥ་གིང་ཀི་ཥ་ཁོངཥ་ནང་
ལུ་ བཥམ་རྩ་ེདང་ཆུ་ཁ་རྲོང་ཁག་གཥི་ ཐད་ཀར་
དུ་འཁོར་ལམ་བཏོན་ཏེ་ ལུང་ཕྲོགཥ་ཀི་མཐུད་
འབེལ་ གོང་འཕེལ་བཏངམ་ཨིན། ཥ་མཚམཥ་ཀི་ 
ལམ་མདོ་ཚུ་ནང་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་དང་ ཞབཥ་
ཏོག་ཚུ་ ལེགཥ་བསྒྱུར་ཐོག་ལཥ་ ཥ་མཚམཥ་ཕན་
ཚུན་གི་ལམ་འགྲུལ་དང་ ཅ་ཆཥ་དང་ཞབཥ་ཏོག་
བརྒྱུད་སེལ་ཚུ་ག་ིདོན་ལུ་ མཐུན་རེན་སྦྲཝ་མ་ཚད་ 
འབྲུག་གི་ རྒྱལ་སིའ་ིཚོང་འབེལ་དང་ ག་འགིག་ག་ི
ལྲོགཥ་གྲུབ་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་ཚུགཥཔ་ཨིན།  

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།   
འཐུཥ་མིའི་བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་པའ་ིསིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན། ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་བཅཥ། (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
 སིན་འགྲུལ།    
  ཁྱད་རིག་  

བསྲོམཥ། གཞུང་ཐོག། གཞུང་ཐོག་མིན་པའི། གྲོགཥ་རམ། གནང་སིན། 
- - 1.70 - 1.70 

– = མེད།.      
དྲན་ཐོ་: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་སེལ་འདྲེན་ འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེ་ ཚོང་འབེལ་ལུ་མཐུན་རེན་
སར་ནི་ དེ་ལཥ་ དངུལ་འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་སྐབཥ་ རྒྱ་
སེད་བཏང་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
 

 
ཁཥ་ལེན་དེ་ སིན་འགྲུལ་ལེན་མི་དང་ ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལེན་མི་
ལཥ་སེ་ དེ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཅཥ་ཀིཥ་ མཚན་རགཥ་བཀདོ་
གྲུབ་པའ་ིཆིངཥ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བཀདོ་ཚོགཥ་ 
ཡང་ན་ འཛིན་སྲོང་གིཥ་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  གནང་
སིན་དང་ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ འཛིན་
སྲོང་འཐབ་མི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།   

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: རིམ་སྲོད་སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་
བཅཥ།་ཀ ཁ ག 
  དངུལ་བསྲོམཥ།  
ལཥ་སེ། ཨང་.  %ང ཌོ་་ལར་ཥ་ཡ་)ང 
ཥོ་ནམ་, རང་བཞིན་ཐོན་སེད་དང་    
གྲོང་གཡུཥ་གོང་འཕེལ། 27 23.51 2.97 
ཤེཥ་རིག། 11 21.80 2.75 
ནུཥ་ཤུགཥ། 31 332.09 41.89 
དངུལ་རྩིཥ། 26 32.29 4.07 
གཥོ་བ། 3 10.39 1.31 
བཟྲོ་གྲྭ་དང་ཚོང་འབེལ། 14 31.82 4.01 
བརྡ་དོན་དང་    
བརྒྱུད་འབེལ་འཕྲུལ་རགི། 1 4.70 0.59 

ལཥ་སེ་སྣ་མང་། 6 15.39 1.94 
མི་མང་ལཥ་སེ་འཛིན་སྲོང་། 31 84.40 10.65 
སེལ་འདྲེན། 30 178.42 22.51 
ཐུང་ཆུ་དང་ཁིམ་སེའི་གཞ་ིརེན་མཁོ་ཆཥ་
དང་ཞབཥ་ཏོག་གཞན། 13 57.94 7.31 
    
བསྲོམཥ། 193 792.75 100.00  
ཀ  གནང་སིན་དང་ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འཛིན་སྲོང་ཐོག་གི་མམ་རུབ་མ་
དུངལ་ཡང་ཚུད། 

ཁ འདི་ནང་ གཞུང་ཐགོ་དང་གཞུང་མིན་སིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ཡང་ཚུད།  
ག ཁཥ་ལནེ་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་ལཥ་སེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
ང ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ བསྡུཥ་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ངེཥ་ཏིག་འྲོང་མི་སིད། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཚུན་ ཐོན་
སེད་དང་འབེལ་བའི་ གཞུང་ཐོག་མིན་པའི་ཁཥ་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་
གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ།   
སྲོད་ལེན་ཐངེཥ། ༡ 
  
 དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ)་) 

སིན་འགྲུལ། – 
བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ། ༣༠༠ 
འགན་ལེན་ཚུ། – 
བསྲོམཥ། ༣༠༠ 



 

འབྲུག། 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ི ལྲོ་ཨི་ཤི་ཡ་ནང་ལུ་ དཔལ་འབྲོར་ཡར་
འཕར་ མགྲོགཥ་དྲགཥ་འཐོན་མ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨནི། འདཥ་
པའི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་ ༣ ནང་ལུ་ དཔལ་འབྲོར་ཡར་འཕར་ད་ེ 
དཔྱ་སྙྲོམཥ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༥ ར་ེཐོན་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་ིལོ་ 
༢༠༠༧ ལཥ་ ༢༠༡༢ ཀ་ིབར་ན་ དབུལ་ཕོངཥ་ཀི་དཀའ་
ངལ་དེ་ཡང་ ཕེད་ཀ་དེ་ཅིག་གིཥ་ མར་ཕབ་ཚུགཏཥ་ཏེ་ཡོད། 
ཨིན་རུང་ དཔལ་འབྲོར་གི་གཞི་རེན་རྒྱ་སདེ་དང་ ཡོངཥ་ཚང་
ཅན་གི་ཡར་འཕར་ཚུ་ དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མེད་
པའི་ན་གཞྲོན་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་ དཀའ་ངལ་ད་ེ 
འཕྲྲོ་རྒྱུན་ཅན་འབད་ར་གནཥ་ཏེ་ཡོད།  ནུཥ་རྩལ་ཅན་གི་སེར་
སེ་གོང་འཕལེ་འད་ི འབྲུག་ག་ིདཔལ་འབྲོར་རྒྱ་སེད་གཏང་ན་ི
དང་ གཞི་རནེ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡར་འཕར་ ད་ེལཥ་ ཡུན་བརན་
ཅན་གི་ ལཱ་གཡགོ་ཚུ་བཏོན་ནི་ལུ་ ཁྱད་ཆཥོ་གཙོ་བ་ོཨིན། 
 
ས་ིལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་ཚུར་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ གཙོ་བ་ོ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ སེལ་འདྲེན་ དངུལ་རྩིཥ་ 
དེ་ལཥ་ ཁྲོམ་སེ་གོང་འཕལེ་ཚུ་བརྒྱུད་པའི་ ལཥ་རམི་མ་
འདྲཝ་ཚུ་གི་སྲོ་ལཥ་ འབྲུག་ལུ་རྒྱབ་སྲོར་འབད་དེ་ཡོད། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིདོན་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ སིན་འགྲུལ་ཌ་ོལར་ཥ་ཡ་ ༤༩༥.༦༧ དང་ གནང་
སིན་ ཌ་ོལར་ཥ་ཡ་ ༢༠༩.༩༦ དེ་ལཥ་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་
རམ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༢.༧༥ ཁཥ་ལེན་གྲུབ་སེ་ཡོད།  
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིདོན་ལཥ་ ནམ་རྒྱུན་གི་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་
ཁུངཥ་དང་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ དེ་ལཥ་ 
དམིགཥ་བཥལ་ག་ིམ་དངུལ་གཞན་ཚུ་ནང་ལཥ་ སིན་
འགྲུལ་དང་གནང་སིན་གི་དོན་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༠༥.༨ 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ད་ེཡོད།  

    
 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ི རྒྱབ་སྲོར་
ཐགོ་ག་ིལཥ་འགུལ་དང་ལཥ་རམི་ཚུ།  
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གི་ རྒྱབ་སེར་དེ་གིཥ་ སླར་བྱུང་ནུཥ་ཤུགཥ་ཐོན་སེད་
དང་ སེལ་འདྲེན་མཐུད་འབེལ་ དེ་ལཥ་ ཁྲོམ་སེའ་ི
གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གཙོ་བ་ོཚུ་ག་ི ལཥ་འགུལ་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་རིམ་བཙན་པའ་ིབརྡ་མཚོནམ་ཨིན། སི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་ ཡང་ན་ གནང་སིན་
གི་ལཥ་འགུལ་གཥརཔ་ ག་ནི་ཡང་ གནང་བ་མ་
འགྲུབ་རུང་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གཥི་ 
འཕྲྲོ་མཐུད་དེ་ར་ འྲོང་འབབ་བཏོན་མ་ིདང་ ཀུན་
ཚང་ཡར་འཕར་ དེ་ལཥ་ མཐའ་འཁོར་གནཥ་
སངཥ་ཀི་ ཡུན་བརན་གོང་འཕལེ་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་ 
ལཥ་འགུལ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ད་ེཡོད།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ ད་རེཥ་ ལྲོ་
ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་ཀི་ དཔལ་འབྲོར་
མམ་འབེལ་གི་ སེལ་འདྲེན་དང་ ཚོང་འབེལ་ལུ་
མཐུན་རེན་སར་ན་ི ག་འགིག་ལཥ་འགུལ་ཚུ་གི་དནོ་
ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ བསྲོམཥ་ཀིཥ་ ཌོ་
ལར་ཥ་པ་ ༡༩.༦༡ གནང་བ་གྲོལ་ཏེ་ཡདོ། ལཥ་
འགུལ་འད་ིགིཥ་ ཕུན་ཚོགཥ་གིང་ཀི་ཥ་ཁོངཥ་ནང་
ལུ་ བཥམ་རྩ་ེདང་ཆུ་ཁ་རྲོང་ཁག་གཥི་ ཐད་ཀར་
དུ་འཁོར་ལམ་བཏོན་ཏེ་ ལུང་ཕྲོགཥ་ཀི་མཐུད་
འབེལ་ གོང་འཕེལ་བཏངམ་ཨིན། ཥ་མཚམཥ་ཀི་ 
ལམ་མདོ་ཚུ་ནང་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་དང་ ཞབཥ་
ཏོག་ཚུ་ ལེགཥ་བསྒྱུར་ཐོག་ལཥ་ ཥ་མཚམཥ་ཕན་
ཚུན་གི་ལམ་འགྲུལ་དང་ ཅ་ཆཥ་དང་ཞབཥ་ཏོག་
བརྒྱུད་སེལ་ཚུ་ག་ིདོན་ལུ་ མཐུན་རེན་སྦྲཝ་མ་ཚད་ 
འབྲུག་གི་ རྒྱལ་སིའ་ིཚོང་འབེལ་དང་ ག་འགིག་ག་ི
ལྲོགཥ་གྲུབ་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་ཚུགཥཔ་ཨིན།  
 
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ མཁའ་ཐོག་སལེ་
འདྲེན་གི་མཐུད་འབལེ་ ཡར་དྲག་གཏང་ན་ིགི་ ལཥ་
འགུལ་ལུ་ཡང་ བུམ་ཐང་དང་དག་ེལེགཥ་ཕུག་ ཡོན་
ཕུ་ལ་བཅཥ་ཀི་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ཚུ་ནང་ ེན་
སྲུང་བཙན་ཐབཥ་དང་ འགྲུལ་པའི་བ་སབཥ་ཚུ་ བད་ེ
ཏོག་ཏོ་བཟྲོ་ཐབཥ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༤ གི་སྲོ་ལཥ་ 
རྒྱབ་སྲོར་འབདཝ་ཨིན། མ་རྩ་གཞ་ིབཙུགཥ་ཀི་རྒྱབ་
སྲོར་འདི་གཥི་ འབྲུག་གཞུང་གིཥ་ ཁྲོམ་སེ་ལེ་བ་ཚུ་ 
མཐུད་འབལེ་འབད་ཚུགཥ་པའི་ཁར་ གོང་འཕེལ་ཆུང་
ཀུ་ལཥ་རྒལ་ཏ་ེམ་འགྲོ་མི་ ཥ་ཁོངཥ་ཚུ་ནང་ གོ་
སྐབཥ་ལེགཥ་བཅོཥ་གཏང་ན་ིལུ་ ེན་སྲུང་དང་ ཡིད་
ཆེཥ་བརན་པའི་ཁར་ འཇོན་ཚད་ཡོད་པའི་ མཁའ་
ཐོག་སེལ་འདྲེན་ གོང་འཕལེ་གཏང་ནི་གི་འཆར་གཞ་ི
ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབདཝ་ཨནི།  
 
བར་སྐབཥ་ལུ་ ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ 
རྒྱལ་ཥ་ལེ་བ་ཐམི་ཕུག་ལུ་ གནཥ་སྲོདཔ་ཚུ་གི་ འགྲོ་
འགྲུལ་ལུ་ཕན་ཐབཥ་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལཥ་ འཁོར་
ལམ་བསར་བཅོཥ་དང་ བཙགོ་ཡུར་དང་རྐང་འགྲུལ་
ལམ་གི་གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་ཚུ་ བཟྲོ་བསྐྲུན་འབད་དེ་ 
འཁོར་ལམ་ལེགཥ་བཅོཥ་ཀི་ལཥ་འགུལ་ལུ་ རྒྱབ་
སྲོར་འབདཝ་ཨིན།  ལཥ་འགུལ་འད་ིགཥི་ ཐིམ་
ཕུག་གི་ འཁོར་ལམ་ཡོངཥ་འབལེ་དང་ ནེ་སྲུང་ཚུ་ 
ལེགཥ་བསྒྱུར་གཏང་ནི་ཨིན།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་
རམ་གི་གནང་སིན་ ཌོ་ལར་ 500,000 ཐོག་ལཥ་ 
ཨ་མྲོ་ཆུ་གི་ཥ་ཁོངཥ་གོང་འཕལེ་དང་ ཁྲོམ་ཚོགཥ་ལཥ་
འགུལ་ལུ་ ག་འགིག་གི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་སེ་ཡོད།  

ལཥ་འགུལ་འདི་གི་གནཥ་གོང་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༦༣ 
འབད་ཥ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལཥ་ 
ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༣ (ནམ་རྒྱུན་གི་གཥར་སྒྲུབ་སེད་
ཆུང་སིན་འགྲུལ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༢༨.༧༤ དང་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གནང་སིན་ ཌོ་ལར་ཥ་
ཡ་ ༢༤.༢༦) དང་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༡༠ འབྲུག་
རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ལཥ་ས་ེནང་ལཥ་ ལཥ་འགུལ་ལུ་
མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཨིན། མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་འདི་གི་
ཐོག་ལཥ་ ཨ་མྲོ་ཆུའ་ིགཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ ཆུ་འགམ་
བདའ་སེ་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་གི་འདབཥ་འབེལ་ལུ་ ཥ་ཆ་
སྲོངམ་ ཧེཀ་ཉར་ ༦༦ དེ་ཅིག་ དེ་འཕྲྲོ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་ཨིན།  མ་དངུལ་འད་ིགཥི་ ཆུ་བག་
རབ་ནི་དང་ སི་སྲོད་ཁྲོམ་གི་གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་བཟྲོ་
བསྐྲུན་ ཥ་ཆ་འཐུ་ནི་ ཆུ་རུད་ཀི་སྔ་གོང་ནེ་བརྡའི་
རིམ་ལུགཥ་བཙུགཥ་ནི་ ཆུ་རུད་འཛིན་སྲོང་འཆར་
གཞི་བརྩམ་ནི་ ཤུལ་མའི་གོང་འཕེལ་གི་གོ་རིམ་
འགིག་ནི་ཚུ་ནང གཞུང་ལུ་གྲོགཥ་རམ་འབད་ནི་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབད་ནི་ཨནི། སིན་འགྲུལ་དང་
གནང་སིན་འདི་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ག་ི 
བཀོད་ཚོགཥ་འཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནང་
གི་སྙན་ཞུའི་སྐབཥ་ལུ་ བཥམ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  
 
 

གཞུང་ཐགོ་མེན་པའ་ིལག་ལནེ་ཚུ། 
སེར་སེའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལུ་ ཕན་ཐབཥ་ཀི་
དོན་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་   
གཞུང་ཐོག་མེན་པའི་ མི་མང་ལཥ་སེ་དང་ 
སེར་སེའི་སྲོད་ལེན་ནང་ལུ་ ཐད་ཀར་གི་སིན་
འགྲུལ་དང་ བགོ་བཤའ་ལུ་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ 
དེ་ལཥ་ འགན་ལེན་དང་ སིན་འགྲུལ་ཁ་པ་
འབད་མི་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལ་ཥོགཥ་པའི་ 
ཐད་ཀར་གི་ དངུལ་གི་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ཡང་
འབདཝ་ཨིན། སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ 
གཞུང་ཐོག་མེན་པའི་སྲོད་ལེན་ ༢༩ འབདཝ་
ད་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༣.༡༧ གི་ ཨེ་ཤི་ཡ་

གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་  རང་གི་ཐོན་
ཁུངཥ་ཐོག་ལཥ་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོད།  
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཁཥ་ལེན་བསྲོམཥ་
ཀིཥ་ སྲོད་ལེན་ ༢༧ ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ 
༢.༢༩ གི་ གྲུབ་འབཥ་བཏོན་ཡི། ནམ་རྒྱུན་གི་
གཥར་སྒྲུབ་མ་དངུལ་གི་གནང་བ་དང་ཁཥ་ལེན་ 
གིཥ་ཆ་ར་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་མཐོ་ཤོཥ་
ཨིན། ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༥.༩ དེ་ཅིག་ ཚོང་
འབེལ་དང་གཞུང་ཐོག་གི་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ་ལཥ་ 
མམ་རུབ་མ་དངུལ་སེ་ བསྡུ་བསྒྲུབཥ་འབད་
ཡོད། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
གཞུང་ཐོག་མེན་པའི་སྲོད་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་གི་
གཥར་སྒྲུབ་མ་དངུལ་དང་ཁཥ་ལེན་ཆད་ལུཥ་ 
བསྲོམཥ་ཀིཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༠.༩ 
གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཚོང་འབེལ་མ་
དངུལ་ལཥ་རིམ་དེ་གིཥ་ ཚོང་འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་
ལུ་ མམ་རྲོགཥ་དངུལ་ཁང་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ འགན་
ལེན་དང་ སིན་འགྲུལ་ཚུ་བིན་ཐོག་ལཥ་ ཚོང་
ལམ་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་བསུབ་ཨིན། སི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ལཥ་ཚུར་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་འདི་
གིཥ་ གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ ཨེ་ཤི་
ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༣༠ 
ལགཔ་ཅིག་འབད་མི་ སྲོད་ལེན་ ༡༦,༥༠༠ དེ་
ཅིག་གི་སྲོ་ལཥ་ ཅ་དངོཥ་དང་ གཥར་སྒྲུབ་ཅ་
ཆཥ་ སྨན་རཥ་མཁོ་སྲོད་ ེར་སྲོད་ཅ་ཆཥ་ལ་
ཥོགཥ་པའི་ལཥ་སེ་ཚུ་ནང་ ཁེ་ལཱ་ཆུང་བ་དང་
འབིང་མ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་དེ་ཡོད། སི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་
འདི་གིཥ་ སྲོད་ལེན་ ༣,༥༠༠ དེ་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་ 
ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༤.༥ དེ་ཅིག་གིཥ་ རྒྱབ་
སྲོར་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

 
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ མཁའ་ཐོག་སལེ་
འདྲེན་གི་མཐུད་འབལེ་ ཡར་དྲག་གཏང་ན་ིགི་ ལཥ་
འགུལ་ལུ་ཡང་ བུམ་ཐང་དང་དག་ེལེགཥ་ཕུག་ ཡོན་
ཕུ་ལ་བཅཥ་ཀི་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ཚུ་ནང་ ེན་
སྲུང་བཙན་ཐབཥ་དང་ འགྲུལ་པའི་བ་སབཥ་ཚུ་ བད་ེ
ཏོག་ཏོ་བཟྲོ་ཐབཥ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༤ གི་སྲོ་ལཥ་ 
རྒྱབ་སྲོར་འབདཝ་ཨིན། མ་རྩ་གཞ་ིབཙུགཥ་ཀི་རྒྱབ་
སྲོར་འདི་གཥི་ འབྲུག་གཞུང་གིཥ་ ཁྲོམ་སེ་ལེ་བ་ཚུ་ 
མཐུད་འབལེ་འབད་ཚུགཥ་པའི་ཁར་ གོང་འཕེལ་ཆུང་
ཀུ་ལཥ་རྒལ་ཏ་ེམ་འགྲོ་མི་ ཥ་ཁོངཥ་ཚུ་ནང་ གོ་
སྐབཥ་ལེགཥ་བཅོཥ་གཏང་ན་ིལུ་ ེན་སྲུང་དང་ ཡིད་
ཆེཥ་བརན་པའི་ཁར་ འཇོན་ཚད་ཡོད་པའི་ མཁའ་
ཐོག་སེལ་འདྲེན་ གོང་འཕལེ་གཏང་ནི་གི་འཆར་གཞ་ི
ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབདཝ་ཨནི།  
 
བར་སྐབཥ་ལུ་ ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ 
རྒྱལ་ཥ་ལེ་བ་ཐམི་ཕུག་ལུ་ གནཥ་སྲོདཔ་ཚུ་གི་ འགྲོ་
འགྲུལ་ལུ་ཕན་ཐབཥ་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལཥ་ འཁོར་
ལམ་བསར་བཅོཥ་དང་ བཙགོ་ཡུར་དང་རྐང་འགྲུལ་
ལམ་གི་གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་ཚུ་ བཟྲོ་བསྐྲུན་འབད་དེ་ 
འཁོར་ལམ་ལེགཥ་བཅོཥ་ཀི་ལཥ་འགུལ་ལུ་ རྒྱབ་
སྲོར་འབདཝ་ཨིན།  ལཥ་འགུལ་འད་ིགཥི་ ཐིམ་
ཕུག་གི་ འཁོར་ལམ་ཡོངཥ་འབལེ་དང་ ནེ་སྲུང་ཚུ་ 
ལེགཥ་བསྒྱུར་གཏང་ནི་ཨིན།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་
རམ་གི་གནང་སིན་ ཌོ་ལར་ 500,000 ཐོག་ལཥ་ 
ཨ་མྲོ་ཆུ་གི་ཥ་ཁོངཥ་གོང་འཕལེ་དང་ ཁྲོམ་ཚོགཥ་ལཥ་
འགུལ་ལུ་ ག་འགིག་གི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་སེ་ཡོད།  

ལཥ་འགུལ་འདི་གི་གནཥ་གོང་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༦༣ 
འབད་ཥ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལཥ་ 
ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༣ (ནམ་རྒྱུན་གི་གཥར་སྒྲུབ་སེད་
ཆུང་སིན་འགྲུལ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༢༨.༧༤ དང་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གནང་སིན་ ཌོ་ལར་ཥ་
ཡ་ ༢༤.༢༦) དང་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༡༠ འབྲུག་
རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ལཥ་ས་ེནང་ལཥ་ ལཥ་འགུལ་ལུ་
མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཨིན། མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་འདི་གི་
ཐོག་ལཥ་ ཨ་མྲོ་ཆུའ་ིགཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ ཆུ་འགམ་
བདའ་སེ་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་གི་འདབཥ་འབེལ་ལུ་ ཥ་ཆ་
སྲོངམ་ ཧེཀ་ཉར་ ༦༦ དེ་ཅིག་ དེ་འཕྲྲོ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་ཨིན།  མ་དངུལ་འད་ིགཥི་ ཆུ་བག་
རབ་ནི་དང་ སི་སྲོད་ཁྲོམ་གི་གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་བཟྲོ་
བསྐྲུན་ ཥ་ཆ་འཐུ་ནི་ ཆུ་རུད་ཀི་སྔ་གོང་ནེ་བརྡའི་
རིམ་ལུགཥ་བཙུགཥ་ནི་ ཆུ་རུད་འཛིན་སྲོང་འཆར་
གཞི་བརྩམ་ནི་ ཤུལ་མའི་གོང་འཕེལ་གི་གོ་རིམ་
འགིག་ནི་ཚུ་ནང གཞུང་ལུ་གྲོགཥ་རམ་འབད་ནི་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབད་ནི་ཨནི། སིན་འགྲུལ་དང་
གནང་སིན་འདི་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ག་ི 
བཀོད་ཚོགཥ་འཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནང་
གི་སྙན་ཞུའི་སྐབཥ་ལུ་ བཥམ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  
 
 

གཞུང་ཐགོ་མེན་པའ་ིལག་ལནེ་ཚུ། 
སེར་སེའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལུ་ ཕན་ཐབཥ་ཀི་
དོན་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་   
གཞུང་ཐོག་མེན་པའི་ མི་མང་ལཥ་སེ་དང་ 
སེར་སེའི་སྲོད་ལེན་ནང་ལུ་ ཐད་ཀར་གི་སིན་
འགྲུལ་དང་ བགོ་བཤའ་ལུ་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ 
དེ་ལཥ་ འགན་ལེན་དང་ སིན་འགྲུལ་ཁ་པ་
འབད་མི་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལ་ཥོགཥ་པའི་ 
ཐད་ཀར་གི་ དངུལ་གི་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ཡང་
འབདཝ་ཨིན། སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ 
གཞུང་ཐོག་མེན་པའི་སྲོད་ལེན་ ༢༩ འབདཝ་
ད་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༣.༡༧ གི་ ཨེ་ཤི་ཡ་

གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་  རང་གི་ཐོན་
ཁུངཥ་ཐོག་ལཥ་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོད།  
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཁཥ་ལེན་བསྲོམཥ་
ཀིཥ་ སྲོད་ལེན་ ༢༧ ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ 
༢.༢༩ གི་ གྲུབ་འབཥ་བཏོན་ཡི། ནམ་རྒྱུན་གི་
གཥར་སྒྲུབ་མ་དངུལ་གི་གནང་བ་དང་ཁཥ་ལེན་ 
གིཥ་ཆ་ར་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་མཐོ་ཤོཥ་
ཨིན། ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༥.༩ དེ་ཅིག་ ཚོང་
འབེལ་དང་གཞུང་ཐོག་གི་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ་ལཥ་ 
མམ་རུབ་མ་དངུལ་སེ་ བསྡུ་བསྒྲུབཥ་འབད་
ཡོད། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
གཞུང་ཐོག་མེན་པའི་སྲོད་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་གི་
གཥར་སྒྲུབ་མ་དངུལ་དང་ཁཥ་ལེན་ཆད་ལུཥ་ 
བསྲོམཥ་ཀིཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༠.༩ 
གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཚོང་འབེལ་མ་
དངུལ་ལཥ་རིམ་དེ་གིཥ་ ཚོང་འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་
ལུ་ མམ་རྲོགཥ་དངུལ་ཁང་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ འགན་
ལེན་དང་ སིན་འགྲུལ་ཚུ་བིན་ཐོག་ལཥ་ ཚོང་
ལམ་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་བསུབ་ཨིན། སི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ལཥ་ཚུར་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་འདི་
གིཥ་ གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ ཨེ་ཤི་
ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༣༠ 
ལགཔ་ཅིག་འབད་མི་ སྲོད་ལེན་ ༡༦,༥༠༠ དེ་
ཅིག་གི་སྲོ་ལཥ་ ཅ་དངོཥ་དང་ གཥར་སྒྲུབ་ཅ་
ཆཥ་ སྨན་རཥ་མཁོ་སྲོད་ ེར་སྲོད་ཅ་ཆཥ་ལ་
ཥོགཥ་པའི་ལཥ་སེ་ཚུ་ནང་ ཁེ་ལཱ་ཆུང་བ་དང་
འབིང་མ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་དེ་ཡོད། སི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་
འདི་གིཥ་ སྲོད་ལེན་ ༣,༥༠༠ དེ་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་ 
ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༤.༥ དེ་ཅིག་གིཥ་ རྒྱབ་
སྲོར་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

 
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ མཁའ་ཐོག་སལེ་
འདྲེན་གི་མཐུད་འབལེ་ ཡར་དྲག་གཏང་ན་ིགི་ ལཥ་
འགུལ་ལུ་ཡང་ བུམ་ཐང་དང་དག་ེལེགཥ་ཕུག་ ཡོན་
ཕུ་ལ་བཅཥ་ཀི་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ཚུ་ནང་ ེན་
སྲུང་བཙན་ཐབཥ་དང་ འགྲུལ་པའི་བ་སབཥ་ཚུ་ བད་ེ
ཏོག་ཏོ་བཟྲོ་ཐབཥ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༤ གི་སྲོ་ལཥ་ 
རྒྱབ་སྲོར་འབདཝ་ཨིན། མ་རྩ་གཞ་ིབཙུགཥ་ཀི་རྒྱབ་
སྲོར་འདི་གཥི་ འབྲུག་གཞུང་གིཥ་ ཁྲོམ་སེ་ལེ་བ་ཚུ་ 
མཐུད་འབལེ་འབད་ཚུགཥ་པའི་ཁར་ གོང་འཕེལ་ཆུང་
ཀུ་ལཥ་རྒལ་ཏ་ེམ་འགྲོ་མི་ ཥ་ཁོངཥ་ཚུ་ནང་ གོ་
སྐབཥ་ལེགཥ་བཅོཥ་གཏང་ན་ིལུ་ ེན་སྲུང་དང་ ཡིད་
ཆེཥ་བརན་པའི་ཁར་ འཇོན་ཚད་ཡོད་པའི་ མཁའ་
ཐོག་སེལ་འདྲེན་ གོང་འཕལེ་གཏང་ནི་གི་འཆར་གཞ་ི
ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབདཝ་ཨནི།  
 
བར་སྐབཥ་ལུ་ ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ 
རྒྱལ་ཥ་ལེ་བ་ཐམི་ཕུག་ལུ་ གནཥ་སྲོདཔ་ཚུ་གི་ འགྲོ་
འགྲུལ་ལུ་ཕན་ཐབཥ་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལཥ་ འཁོར་
ལམ་བསར་བཅོཥ་དང་ བཙགོ་ཡུར་དང་རྐང་འགྲུལ་
ལམ་གི་གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་ཚུ་ བཟྲོ་བསྐྲུན་འབད་དེ་ 
འཁོར་ལམ་ལེགཥ་བཅོཥ་ཀི་ལཥ་འགུལ་ལུ་ རྒྱབ་
སྲོར་འབདཝ་ཨིན།  ལཥ་འགུལ་འད་ིགཥི་ ཐིམ་
ཕུག་གི་ འཁོར་ལམ་ཡོངཥ་འབལེ་དང་ ནེ་སྲུང་ཚུ་ 
ལེགཥ་བསྒྱུར་གཏང་ནི་ཨིན།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་
རམ་གི་གནང་སིན་ ཌོ་ལར་ 500,000 ཐོག་ལཥ་ 
ཨ་མྲོ་ཆུ་གི་ཥ་ཁོངཥ་གོང་འཕལེ་དང་ ཁྲོམ་ཚོགཥ་ལཥ་
འགུལ་ལུ་ ག་འགིག་གི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་སེ་ཡོད།  

ལཥ་འགུལ་འདི་གི་གནཥ་གོང་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༦༣ 
འབད་ཥ་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལཥ་ 
ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༣ (ནམ་རྒྱུན་གི་གཥར་སྒྲུབ་སེད་
ཆུང་སིན་འགྲུལ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༢༨.༧༤ དང་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གནང་སིན་ ཌོ་ལར་ཥ་
ཡ་ ༢༤.༢༦) དང་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༡༠ འབྲུག་
རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ལཥ་ས་ེནང་ལཥ་ ལཥ་འགུལ་ལུ་
མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཨིན། མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་འདི་གི་
ཐོག་ལཥ་ ཨ་མྲོ་ཆུའ་ིགཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ ཆུ་འགམ་
བདའ་སེ་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་གི་འདབཥ་འབེལ་ལུ་ ཥ་ཆ་
སྲོངམ་ ཧེཀ་ཉར་ ༦༦ དེ་ཅིག་ དེ་འཕྲྲོ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་ཨིན།  མ་དངུལ་འད་ིགཥི་ ཆུ་བག་
རབ་ནི་དང་ སི་སྲོད་ཁྲོམ་གི་གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་བཟྲོ་
བསྐྲུན་ ཥ་ཆ་འཐུ་ནི་ ཆུ་རུད་ཀི་སྔ་གོང་ནེ་བརྡའི་
རིམ་ལུགཥ་བཙུགཥ་ནི་ ཆུ་རུད་འཛིན་སྲོང་འཆར་
གཞི་བརྩམ་ནི་ ཤུལ་མའི་གོང་འཕེལ་གི་གོ་རིམ་
འགིག་ནི་ཚུ་ནང གཞུང་ལུ་གྲོགཥ་རམ་འབད་ནི་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་འབད་ནི་ཨནི། སིན་འགྲུལ་དང་
གནང་སིན་འདི་ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ག་ི 
བཀོད་ཚོགཥ་འཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནང་
གི་སྙན་ཞུའི་སྐབཥ་ལུ་ བཥམ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  
 
 

གཞུང་ཐགོ་མེན་པའ་ིལག་ལནེ་ཚུ། 
སེར་སེའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལུ་ ཕན་ཐབཥ་ཀི་
དོན་ལཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་   
གཞུང་ཐོག་མེན་པའི་ མི་མང་ལཥ་སེ་དང་ 
སེར་སེའི་སྲོད་ལེན་ནང་ལུ་ ཐད་ཀར་གི་སིན་
འགྲུལ་དང་ བགོ་བཤའ་ལུ་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ 
དེ་ལཥ་ འགན་ལེན་དང་ སིན་འགྲུལ་ཁ་པ་
འབད་མི་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལ་ཥོགཥ་པའི་ 
ཐད་ཀར་གི་ དངུལ་གི་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ཡང་
འབདཝ་ཨིན། སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ 
གཞུང་ཐོག་མེན་པའི་སྲོད་ལེན་ ༢༩ འབདཝ་
ད་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༣.༡༧ གི་ ཨེ་ཤི་ཡ་

གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་  རང་གི་ཐོན་
ཁུངཥ་ཐོག་ལཥ་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོད།  
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཁཥ་ལེན་བསྲོམཥ་
ཀིཥ་ སྲོད་ལེན་ ༢༧ ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ 
༢.༢༩ གི་ གྲུབ་འབཥ་བཏོན་ཡི། ནམ་རྒྱུན་གི་
གཥར་སྒྲུབ་མ་དངུལ་གི་གནང་བ་དང་ཁཥ་ལེན་ 
གིཥ་ཆ་ར་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་མཐོ་ཤོཥ་
ཨིན། ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༥.༩ དེ་ཅིག་ ཚོང་
འབེལ་དང་གཞུང་ཐོག་གི་ཐོན་ཁུངཥ་ཚུ་ལཥ་ 
མམ་རུབ་མ་དངུལ་སེ་ བསྡུ་བསྒྲུབཥ་འབད་
ཡོད། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
གཞུང་ཐོག་མེན་པའི་སྲོད་ལེན་གི་ ནམ་རྒྱུན་གི་
གཥར་སྒྲུབ་མ་དངུལ་དང་ཁཥ་ལེན་ཆད་ལུཥ་ 
བསྲོམཥ་ཀིཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༠.༩ 
གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཚོང་འབེལ་མ་
དངུལ་ལཥ་རིམ་དེ་གིཥ་ ཚོང་འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་
ལུ་ མམ་རྲོགཥ་དངུལ་ཁང་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ འགན་
ལེན་དང་ སིན་འགྲུལ་ཚུ་བིན་ཐོག་ལཥ་ ཚོང་
ལམ་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་བསུབ་ཨིན། སི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ལཥ་ཚུར་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་འདི་
གིཥ་ གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ ཨེ་ཤི་
ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༣༠ 
ལགཔ་ཅིག་འབད་མི་ སྲོད་ལེན་ ༡༦,༥༠༠ དེ་
ཅིག་གི་སྲོ་ལཥ་ ཅ་དངོཥ་དང་ གཥར་སྒྲུབ་ཅ་
ཆཥ་ སྨན་རཥ་མཁོ་སྲོད་ ེར་སྲོད་ཅ་ཆཥ་ལ་
ཥོགཥ་པའི་ལཥ་སེ་ཚུ་ནང་ ཁེ་ལཱ་ཆུང་བ་དང་
འབིང་མ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་དེ་ཡོད། སི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་
འདི་གིཥ་ སྲོད་ལེན་ ༣,༥༠༠ དེ་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་ 
ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༤.༥ དེ་ཅིག་གིཥ་ རྒྱབ་
སྲོར་ཚུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
 



མམ་རུབ་མ་དངུལ།  
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་ལག་
ལེན་དེ་གིཥ་ མ་དངུལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་དང་ 
གཞུང་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལཥ་སེ་ཚུ་ དེ་ལཥ་ 

རྒྱལ་སི་མ་དངུལ་ལཥ་ཁང་ཚུ་དང་ ཚོང་འབེལ་
ལཥ་ཚོགཥ་ཚུ་གིཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གི་ ལཥ་འགུལ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགཥ་ནི་ལུ་ བ་སབཥ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟྲོཝ་ཨིན།  

མ་དངུལ་འཐེབ་ཚུ་ གཞུང་ཐོག་སིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན་ དེ་ལཥ་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་དང་ 
སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་གཞན་ 

 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: ལཥ་འགུལ་གི་མཐར་འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི།  

  

རང་དབང་ཐོག་ལཥ་དབེ་ཞིབ་
འབད་ཡོད་པའི་ལཥ་འགུལ་དང་ 

ལཥ་རིམ་ཁ་གངཥ། 
 མཐར་འཁྱྲོར་ཚད་གཞི།  
ལོ། (%)  
2008 100.0 2 
2010 0.0 1 
2014 50.0 2 
2016 100.0 1 
བསྲོམཥ། 66.7 6 

 

དྲན་ཐོ་: “ལོ་” ཟེར་མི་འདི་ ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ བཀྲམ་སེལ་གི་ལོ་ལུ་གོ། ཧེ་མའི་
ལོ་ཚུ་གི་ བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག་ནང་གི་ ཁ་གངཥ་དང་ཕདཔ་ད་ གཞི་ཤོག་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ 
མཐར་འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི་འདི་ ངེཥ་སྲོར་འབད་ཡོད་པའི་ ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་དང་ 
རང་དབང་ཐོག་ལཥ་ དབེ་ཞིབ་འབད་བའི་ གྲུབ་འབཥ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བརེནམ་
ཨིན། འདི་ནང་ རང་ཥོ་གིཥ་དབེ་ཞིབ་ཚུ་མི་ཚུད། མྲོ་བཏབ་ཚད་གཞི་ཆུང་ཀུ་འབདཝ་ལཥ་ མཐར་
འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི་འདི་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལག་ལེན་གྲུབ་འབཥ་ཀི་བརྡ་མི་མཚོན།  
 
འབྱུང་ཁུངཥ་: ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ ངཥེ་སྲོར་ཅན་གི་སྙན་ཞུ་དང་ ལཥ་འགུལ་/ལཥ་
རིམ་གི་ གྲུབ་འབཥ་དབེ་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ ཚད་གཞིའི་གནད་སྡུད་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ ལུ།  

 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་གི་ གཞུང་ཐོག་སིན་
འགྲུལ་དང་གནང་སིན་གི་ ལཱ་འགན་གྲུབ་འབཥ་ཀི་སྤུཥ་ཚད་བརྡ་སྲོན་ཚུ།  

 
ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་སིན་འགྲུལ་ཁ་གངཥ་ཀ (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧)  5 

 
2016 (ཌོ་ལར་

ཥ་ཡ།) 
2017 (ཌོ་ལར་
ཥ་ཡ་) 

ཁག་འབག་སྲོད་པ་ཁ ག 79.13 1.24 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཁ 9.53 27.43 
ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་གནང་སིན་གངཥ་ཀ (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་)  8 

 
2016 (ཌོ་ལར་

ཥ་ཡ་) 
2017 (ཌོ་ལར་
ཥ་ཡ་) 

ཁག་འབག་སྲོད་པ་ཁ ག 25.37 14.72 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཁ ག 7.94 9.81 
འབེལ་འཛིན་ལཥ་འགུལ་ངོ་མ་ (%) (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་)  13 

 

ཀ  ཁཥ་ལེན་གུ་གཞི་བརེན་ཏེ། 

ཁ འདི་ནང་ རྩིཥ་ཁ་བསམཥ་ཡོད་མི་ སིན་འགྲུལ་/གནང་སིན་ ལོ་དེ་ནང་ཁག་འབག་སྲོད་ཡོད་མ་ིདང་ ཡང་
ན་ འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཚུད།  

ག སིད་བྱུཥ་གུ་གཞི་བརེན་པའི་ སིན་འགྲུལ་/གནང་སིན་ཚུ་མི་ཚུད།  

ང ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་མ་དངུལ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་ དམགིཥ་བཥལ་གི་མ་དངུལ་གཞན་ཚུ་
རངམ་གཅགི་ཚུད།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚཥེ་ ༡ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ གི་བར་ན་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ལཥ་འགུལ་ཚུ།  
མམ་རུབ་མ་དངུལ་ ལཥ་འགུལ་ཁ་གངཥ་ དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
ལཥ་འགུལ་ཚུ་ཀ 2 58.87 
གཞུང་ཐགོ་སིན་འགྲུལ་ 1 58.82 
ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ 1 0.05 
ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་གནང་སིན་ 9 14.37  
ཀ  མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོན་ཁུངཥ་ གཅིག་ལཥ་ལག་མི་་ ལཥ་འགུལ་དེ་ ཁ་གངཥ་ཚར་གཅགི་སེ་ར་བརྩིཥ་ཏེ་
ཡོད།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

མམ་རུབ་མ་དངུལ།  
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་ལག་
ལེན་དེ་གིཥ་ མ་དངུལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་དང་ 
གཞུང་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལཥ་སེ་ཚུ་ དེ་ལཥ་ 

རྒྱལ་སི་མ་དངུལ་ལཥ་ཁང་ཚུ་དང་ ཚོང་འབེལ་
ལཥ་ཚོགཥ་ཚུ་གིཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གི་ ལཥ་འགུལ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགཥ་ནི་ལུ་ བ་སབཥ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟྲོཝ་ཨིན།  

མ་དངུལ་འཐེབ་ཚུ་ གཞུང་ཐོག་སིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན་ དེ་ལཥ་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་དང་ 
སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་གཞན་ 

 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: ལཥ་འགུལ་གི་མཐར་འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི།  

  

རང་དབང་ཐོག་ལཥ་དབེ་ཞིབ་
འབད་ཡོད་པའི་ལཥ་འགུལ་དང་ 

ལཥ་རིམ་ཁ་གངཥ། 
 མཐར་འཁྱྲོར་ཚད་གཞི།  
ལོ། (%)  
2008 100.0 2 
2010 0.0 1 
2014 50.0 2 
2016 100.0 1 
བསྲོམཥ། 66.7 6 

 

དྲན་ཐོ་: “ལོ་” ཟེར་མི་འདི་ ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ བཀྲམ་སེལ་གི་ལོ་ལུ་གོ། ཧེ་མའི་
ལོ་ཚུ་གི་ བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག་ནང་གི་ ཁ་གངཥ་དང་ཕདཔ་ད་ གཞི་ཤོག་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ 
མཐར་འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི་འདི་ ངེཥ་སྲོར་འབད་ཡོད་པའི་ ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་དང་ 
རང་དབང་ཐོག་ལཥ་ དབེ་ཞིབ་འབད་བའི་ གྲུབ་འབཥ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བརེནམ་
ཨིན། འདི་ནང་ རང་ཥོ་གིཥ་དབེ་ཞིབ་ཚུ་མི་ཚུད། མྲོ་བཏབ་ཚད་གཞི་ཆུང་ཀུ་འབདཝ་ལཥ་ མཐར་
འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི་འདི་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལག་ལེན་གྲུབ་འབཥ་ཀི་བརྡ་མི་མཚོན།  
 
འབྱུང་ཁུངཥ་: ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ ངཥེ་སྲོར་ཅན་གི་སྙན་ཞུ་དང་ ལཥ་འགུལ་/ལཥ་
རིམ་གི་ གྲུབ་འབཥ་དབེ་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ ཚད་གཞིའི་གནད་སྡུད་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ ལུ།  

 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་གི་ གཞུང་ཐོག་སིན་
འགྲུལ་དང་གནང་སིན་གི་ ལཱ་འགན་གྲུབ་འབཥ་ཀི་སྤུཥ་ཚད་བརྡ་སྲོན་ཚུ།  

 
ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་སིན་འགྲུལ་ཁ་གངཥ་ཀ (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧)  5 

 
2016 (ཌོ་ལར་

ཥ་ཡ།) 
2017 (ཌོ་ལར་
ཥ་ཡ་) 

ཁག་འབག་སྲོད་པ་ཁ ག 79.13 1.24 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཁ 9.53 27.43 
ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་གནང་སིན་གངཥ་ཀ (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་)  8 

 
2016 (ཌོ་ལར་

ཥ་ཡ་) 
2017 (ཌོ་ལར་
ཥ་ཡ་) 

ཁག་འབག་སྲོད་པ་ཁ ག 25.37 14.72 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཁ ག 7.94 9.81 
འབེལ་འཛིན་ལཥ་འགུལ་ངོ་མ་ (%) (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་)  13 

 

ཀ  ཁཥ་ལེན་གུ་གཞི་བརེན་ཏེ། 

ཁ འདི་ནང་ རྩིཥ་ཁ་བསམཥ་ཡོད་མི་ སིན་འགྲུལ་/གནང་སིན་ ལོ་དེ་ནང་ཁག་འབག་སྲོད་ཡོད་མ་ིདང་ ཡང་
ན་ འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཚུད།  

ག སིད་བྱུཥ་གུ་གཞི་བརེན་པའི་ སིན་འགྲུལ་/གནང་སིན་ཚུ་མི་ཚུད།  

ང ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་མ་དངུལ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་ དམགིཥ་བཥལ་གི་མ་དངུལ་གཞན་ཚུ་
རངམ་གཅགི་ཚུད།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚཥེ་ ༡ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ གི་བར་ན་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ལཥ་འགུལ་ཚུ།  
མམ་རུབ་མ་དངུལ་ ལཥ་འགུལ་ཁ་གངཥ་ དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
ལཥ་འགུལ་ཚུ་ཀ 2 58.87 
གཞུང་ཐགོ་སིན་འགྲུལ་ 1 58.82 
ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ 1 0.05 
ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་གནང་སིན་ 9 14.37  
ཀ  མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོན་ཁུངཥ་ གཅིག་ལཥ་ལག་མི་་ ལཥ་འགུལ་དེ་ ཁ་གངཥ་ཚར་གཅགི་སེ་ར་བརྩིཥ་ཏེ་
ཡོད།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

མམ་རུབ་མ་དངུལ།  
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་ལག་
ལེན་དེ་གིཥ་ མ་དངུལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་དང་ 
གཞུང་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལཥ་སེ་ཚུ་ དེ་ལཥ་ 

རྒྱལ་སི་མ་དངུལ་ལཥ་ཁང་ཚུ་དང་ ཚོང་འབེལ་
ལཥ་ཚོགཥ་ཚུ་གིཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གི་ ལཥ་འགུལ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགཥ་ནི་ལུ་ བ་སབཥ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟྲོཝ་ཨིན།  

མ་དངུལ་འཐེབ་ཚུ་ གཞུང་ཐོག་སིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན་ དེ་ལཥ་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་དང་ 
སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་གཞན་ 

 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: ལཥ་འགུལ་གི་མཐར་འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི།  

  

རང་དབང་ཐོག་ལཥ་དབེ་ཞིབ་
འབད་ཡོད་པའི་ལཥ་འགུལ་དང་ 

ལཥ་རིམ་ཁ་གངཥ། 
 མཐར་འཁྱྲོར་ཚད་གཞི།  
ལོ། (%)  
2008 100.0 2 
2010 0.0 1 
2014 50.0 2 
2016 100.0 1 
བསྲོམཥ། 66.7 6 

 

དྲན་ཐོ་: “ལོ་” ཟེར་མི་འདི་ ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ བཀྲམ་སེལ་གི་ལོ་ལུ་གོ། ཧེ་མའི་
ལོ་ཚུ་གི་ བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག་ནང་གི་ ཁ་གངཥ་དང་ཕདཔ་ད་ གཞི་ཤོག་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ 
མཐར་འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི་འདི་ ངེཥ་སྲོར་འབད་ཡོད་པའི་ ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་དང་ 
རང་དབང་ཐོག་ལཥ་ དབེ་ཞིབ་འབད་བའི་ གྲུབ་འབཥ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བརེནམ་
ཨིན། འདི་ནང་ རང་ཥོ་གིཥ་དབེ་ཞིབ་ཚུ་མི་ཚུད། མྲོ་བཏབ་ཚད་གཞི་ཆུང་ཀུ་འབདཝ་ལཥ་ མཐར་
འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི་འདི་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལག་ལེན་གྲུབ་འབཥ་ཀི་བརྡ་མི་མཚོན།  
 
འབྱུང་ཁུངཥ་: ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ ངཥེ་སྲོར་ཅན་གི་སྙན་ཞུ་དང་ ལཥ་འགུལ་/ལཥ་
རིམ་གི་ གྲུབ་འབཥ་དབེ་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ ཚད་གཞིའི་གནད་སྡུད་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ ལུ།  

 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་གི་ གཞུང་ཐོག་སིན་
འགྲུལ་དང་གནང་སིན་གི་ ལཱ་འགན་གྲུབ་འབཥ་ཀི་སྤུཥ་ཚད་བརྡ་སྲོན་ཚུ།  

 
ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་སིན་འགྲུལ་ཁ་གངཥ་ཀ (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧)  5 

 
2016 (ཌོ་ལར་

ཥ་ཡ།) 
2017 (ཌོ་ལར་
ཥ་ཡ་) 

ཁག་འབག་སྲོད་པ་ཁ ག 79.13 1.24 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཁ 9.53 27.43 
ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་གནང་སིན་གངཥ་ཀ (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་)  8 

 
2016 (ཌོ་ལར་

ཥ་ཡ་) 
2017 (ཌོ་ལར་
ཥ་ཡ་) 

ཁག་འབག་སྲོད་པ་ཁ ག 25.37 14.72 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཁ ག 7.94 9.81 
འབེལ་འཛིན་ལཥ་འགུལ་ངོ་མ་ (%) (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་)  13 

 

ཀ  ཁཥ་ལེན་གུ་གཞི་བརེན་ཏེ། 

ཁ འདི་ནང་ རྩིཥ་ཁ་བསམཥ་ཡོད་མི་ སིན་འགྲུལ་/གནང་སིན་ ལོ་དེ་ནང་ཁག་འབག་སྲོད་ཡོད་མ་ིདང་ ཡང་
ན་ འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཚུད།  

ག སིད་བྱུཥ་གུ་གཞི་བརེན་པའི་ སིན་འགྲུལ་/གནང་སིན་ཚུ་མི་ཚུད།  

ང ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་མ་དངུལ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་ དམགིཥ་བཥལ་གི་མ་དངུལ་གཞན་ཚུ་
རངམ་གཅགི་ཚུད།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚཥེ་ ༡ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ གི་བར་ན་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ལཥ་འགུལ་ཚུ།  
མམ་རུབ་མ་དངུལ་ ལཥ་འགུལ་ཁ་གངཥ་ དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
ལཥ་འགུལ་ཚུ་ཀ 2 58.87 
གཞུང་ཐགོ་སིན་འགྲུལ་ 1 58.82 
ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ 1 0.05 
ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་གནང་སིན་ 9 14.37  
ཀ  མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོན་ཁུངཥ་ གཅིག་ལཥ་ལག་མི་་ ལཥ་འགུལ་དེ་ ཁ་གངཥ་ཚར་གཅགི་སེ་ར་བརྩིཥ་ཏེ་
ཡོད།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

མམ་རུབ་མ་དངུལ།  
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་ལག་
ལེན་དེ་གིཥ་ མ་དངུལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་དང་ 
གཞུང་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལཥ་སེ་ཚུ་ དེ་ལཥ་ 

རྒྱལ་སི་མ་དངུལ་ལཥ་ཁང་ཚུ་དང་ ཚོང་འབེལ་
ལཥ་ཚོགཥ་ཚུ་གིཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གི་ ལཥ་འགུལ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགཥ་ནི་ལུ་ བ་སབཥ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟྲོཝ་ཨིན།  

མ་དངུལ་འཐེབ་ཚུ་ གཞུང་ཐོག་སིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན་ དེ་ལཥ་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་དང་ 
སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་གཞན་ 

 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: ལཥ་འགུལ་གི་མཐར་འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི།  

  

རང་དབང་ཐོག་ལཥ་དབེ་ཞིབ་
འབད་ཡོད་པའི་ལཥ་འགུལ་དང་ 

ལཥ་རིམ་ཁ་གངཥ། 
 མཐར་འཁྱྲོར་ཚད་གཞི།  
ལོ། (%)  
2008 100.0 2 
2010 0.0 1 
2014 50.0 2 
2016 100.0 1 
བསྲོམཥ། 66.7 6 

 

དྲན་ཐོ་: “ལོ་” ཟེར་མི་འདི་ ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ བཀྲམ་སེལ་གི་ལོ་ལུ་གོ། ཧེ་མའི་
ལོ་ཚུ་གི་ བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག་ནང་གི་ ཁ་གངཥ་དང་ཕདཔ་ད་ གཞི་ཤོག་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ 
མཐར་འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི་འདི་ ངེཥ་སྲོར་འབད་ཡོད་པའི་ ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་དང་ 
རང་དབང་ཐོག་ལཥ་ དབེ་ཞིབ་འབད་བའི་ གྲུབ་འབཥ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བརེནམ་
ཨིན། འདི་ནང་ རང་ཥོ་གིཥ་དབེ་ཞིབ་ཚུ་མི་ཚུད། མྲོ་བཏབ་ཚད་གཞི་ཆུང་ཀུ་འབདཝ་ལཥ་ མཐར་
འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི་འདི་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལག་ལེན་གྲུབ་འབཥ་ཀི་བརྡ་མི་མཚོན།  
 
འབྱུང་ཁུངཥ་: ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ ངཥེ་སྲོར་ཅན་གི་སྙན་ཞུ་དང་ ལཥ་འགུལ་/ལཥ་
རིམ་གི་ གྲུབ་འབཥ་དབེ་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ ཚད་གཞིའི་གནད་སྡུད་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ ལུ།  

 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་གི་ གཞུང་ཐོག་སིན་
འགྲུལ་དང་གནང་སིན་གི་ ལཱ་འགན་གྲུབ་འབཥ་ཀི་སྤུཥ་ཚད་བརྡ་སྲོན་ཚུ།  

 
ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་སིན་འགྲུལ་ཁ་གངཥ་ཀ (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧)  5 

 
2016 (ཌོ་ལར་

ཥ་ཡ།) 
2017 (ཌོ་ལར་
ཥ་ཡ་) 

ཁག་འབག་སྲོད་པ་ཁ ག 79.13 1.24 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཁ 9.53 27.43 
ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་གནང་སིན་གངཥ་ཀ (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་)  8 

 
2016 (ཌོ་ལར་

ཥ་ཡ་) 
2017 (ཌོ་ལར་
ཥ་ཡ་) 

ཁག་འབག་སྲོད་པ་ཁ ག 25.37 14.72 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཁ ག 7.94 9.81 
འབེལ་འཛིན་ལཥ་འགུལ་ངོ་མ་ (%) (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་)  13 

 

ཀ  ཁཥ་ལེན་གུ་གཞི་བརེན་ཏེ། 

ཁ འདི་ནང་ རྩིཥ་ཁ་བསམཥ་ཡོད་མི་ སིན་འགྲུལ་/གནང་སིན་ ལོ་དེ་ནང་ཁག་འབག་སྲོད་ཡོད་མ་ིདང་ ཡང་
ན་ འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཚུད།  

ག སིད་བྱུཥ་གུ་གཞི་བརེན་པའི་ སིན་འགྲུལ་/གནང་སིན་ཚུ་མི་ཚུད།  

ང ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་མ་དངུལ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་ དམགིཥ་བཥལ་གི་མ་དངུལ་གཞན་ཚུ་
རངམ་གཅགི་ཚུད།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚཥེ་ ༡ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ གི་བར་ན་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ལཥ་འགུལ་ཚུ།  
མམ་རུབ་མ་དངུལ་ ལཥ་འགུལ་ཁ་གངཥ་ དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
ལཥ་འགུལ་ཚུ་ཀ 2 58.87 
གཞུང་ཐགོ་སིན་འགྲུལ་ 1 58.82 
ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ 1 0.05 
ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་གནང་སིན་ 9 14.37  
ཀ  མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོན་ཁུངཥ་ གཅིག་ལཥ་ལག་མི་་ ལཥ་འགུལ་དེ་ ཁ་གངཥ་ཚར་གཅགི་སེ་ར་བརྩིཥ་ཏེ་
ཡོད།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

མམ་རུབ་མ་དངུལ།  
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ མ་དངུལ་ལག་
ལེན་དེ་གིཥ་ མ་དངུལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་དང་ 
གཞུང་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་ལཥ་སེ་ཚུ་ དེ་ལཥ་ 

རྒྱལ་སི་མ་དངུལ་ལཥ་ཁང་ཚུ་དང་ ཚོང་འབེལ་
ལཥ་ཚོགཥ་ཚུ་གིཥ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གི་ ལཥ་འགུལ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགཥ་ནི་ལུ་ བ་སབཥ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟྲོཝ་ཨིན།  

མ་དངུལ་འཐེབ་ཚུ་ གཞུང་ཐོག་སིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན་ དེ་ལཥ་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་དང་ 
སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་གཞན་ 

 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: ལཥ་འགུལ་གི་མཐར་འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི།  

  

རང་དབང་ཐོག་ལཥ་དབེ་ཞིབ་
འབད་ཡོད་པའི་ལཥ་འགུལ་དང་ 

ལཥ་རིམ་ཁ་གངཥ། 
 མཐར་འཁྱྲོར་ཚད་གཞི།  
ལོ། (%)  
2008 100.0 2 
2010 0.0 1 
2014 50.0 2 
2016 100.0 1 
བསྲོམཥ། 66.7 6 

 

དྲན་ཐོ་: “ལོ་” ཟེར་མི་འདི་ ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ བཀྲམ་སེལ་གི་ལོ་ལུ་གོ། ཧེ་མའི་
ལོ་ཚུ་གི་ བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག་ནང་གི་ ཁ་གངཥ་དང་ཕདཔ་ད་ གཞི་ཤོག་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ 
མཐར་འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི་འདི་ ངེཥ་སྲོར་འབད་ཡོད་པའི་ ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་དང་ 
རང་དབང་ཐོག་ལཥ་ དབེ་ཞིབ་འབད་བའི་ གྲུབ་འབཥ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ རངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བརེནམ་
ཨིན། འདི་ནང་ རང་ཥོ་གིཥ་དབེ་ཞིབ་ཚུ་མི་ཚུད། མྲོ་བཏབ་ཚད་གཞི་ཆུང་ཀུ་འབདཝ་ལཥ་ མཐར་
འཁྱྲོལ་ཚད་གཞི་འདི་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལག་ལེན་གྲུབ་འབཥ་ཀི་བརྡ་མི་མཚོན།  
 
འབྱུང་ཁུངཥ་: ལཥ་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ ངཥེ་སྲོར་ཅན་གི་སྙན་ཞུ་དང་ ལཥ་འགུལ་/ལཥ་
རིམ་གི་ གྲུབ་འབཥ་དབེ་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ ཚད་གཞིའི་གནད་སྡུད་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ ལུ།  

 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་གི་ གཞུང་ཐོག་སིན་
འགྲུལ་དང་གནང་སིན་གི་ ལཱ་འགན་གྲུབ་འབཥ་ཀི་སྤུཥ་ཚད་བརྡ་སྲོན་ཚུ།  

 
ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་སིན་འགྲུལ་ཁ་གངཥ་ཀ (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧)  5 

 
2016 (ཌོ་ལར་

ཥ་ཡ།) 
2017 (ཌོ་ལར་
ཥ་ཡ་) 

ཁག་འབག་སྲོད་པ་ཁ ག 79.13 1.24 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཁ 9.53 27.43 
ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་གནང་སིན་གངཥ་ཀ (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་)  8 

 
2016 (ཌོ་ལར་

ཥ་ཡ་) 
2017 (ཌོ་ལར་
ཥ་ཡ་) 

ཁག་འབག་སྲོད་པ་ཁ ག 25.37 14.72 
འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ཁ ག 7.94 9.81 
འབེལ་འཛིན་ལཥ་འགུལ་ངོ་མ་ (%) (སི་ཚེཥ་ 
༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་)  13 

 

ཀ  ཁཥ་ལེན་གུ་གཞི་བརེན་ཏེ། 

ཁ འདི་ནང་ རྩིཥ་ཁ་བསམཥ་ཡོད་མི་ སིན་འགྲུལ་/གནང་སིན་ ལོ་དེ་ནང་ཁག་འབག་སྲོད་ཡོད་མ་ིདང་ ཡང་
ན་ འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཚུད།  

ག སིད་བྱུཥ་གུ་གཞི་བརེན་པའི་ སིན་འགྲུལ་/གནང་སིན་ཚུ་མི་ཚུད།  

ང ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་མ་དངུལ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་ དམགིཥ་བཥལ་གི་མ་དངུལ་གཞན་ཚུ་
རངམ་གཅགི་ཚུད།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚཥེ་ ༡ ལཥ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ 
པའི་ཚེཥ་ ༣༡ གི་བར་ན་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ལཥ་འགུལ་ཚུ།  
མམ་རུབ་མ་དངུལ་ ལཥ་འགུལ་ཁ་གངཥ་ དངུལ་བསྲོམཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
ལཥ་འགུལ་ཚུ་ཀ 2 58.87 
གཞུང་ཐགོ་སིན་འགྲུལ་ 1 58.82 
ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ 1 0.05 
ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་གནང་སིན་ 9 14.37  
ཀ  མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོན་ཁུངཥ་ གཅིག་ལཥ་ལག་མི་་ ལཥ་འགུལ་དེ་ ཁ་གངཥ་ཚར་གཅགི་སེ་ར་བརྩིཥ་ཏེ་
ཡོད།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ཚུ་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་
འབག་གི་སྐལ་བགོ།  

 
2016 2017 

 རིམ་བཞིན་གི་བསྲོམཥ། 
  (༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་) 

 དངུལ་བསྲོམཥ་ 
བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ 

བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ བསྲོམཥ་ལཥ་བརྒྱ་ཆ་ 

         
རྣམ་གངཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)  
ཅ་དངོཥ་ ལཱ་དང་         
འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 0.34 0.00 27.90 0.27 258.81 0.15 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ 0.48 0.08 0.58 0.08 5.52 0.05 
མཁོ་སྒྲུབ་བསྲོམཥ་ 0.82 0.01 28.48 0.25 264.33 0.15 

 
0.00 = ཌོ་ལར་ 50,000 ཐམ་པའི་འྲོག་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ཚུ་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་
འབག་གི་སྐལ་བགོ།  

 
2016 2017 

 རིམ་བཞིན་གི་བསྲོམཥ། 
  (༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་) 

 དངུལ་བསྲོམཥ་ 
བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ 

བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ བསྲོམཥ་ལཥ་བརྒྱ་ཆ་ 

         
རྣམ་གངཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)  
ཅ་དངོཥ་ ལཱ་དང་         
འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 0.34 0.00 27.90 0.27 258.81 0.15 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ 0.48 0.08 0.58 0.08 5.52 0.05 
མཁོ་སྒྲུབ་བསྲོམཥ་ 0.82 0.01 28.48 0.25 264.33 0.15 

 
0.00 = ཌོ་ལར་ 50,000 ཐམ་པའི་འྲོག་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ཚུ་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་
འབག་གི་སྐལ་བགོ།  

 
2016 2017 

 རིམ་བཞིན་གི་བསྲོམཥ། 
  (༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་) 

 དངུལ་བསྲོམཥ་ 
བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ 

བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ བསྲོམཥ་ལཥ་བརྒྱ་ཆ་ 

         
རྣམ་གངཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)  
ཅ་དངོཥ་ ལཱ་དང་         
འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 0.34 0.00 27.90 0.27 258.81 0.15 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ 0.48 0.08 0.58 0.08 5.52 0.05 
མཁོ་སྒྲུབ་བསྲོམཥ་ 0.82 0.01 28.48 0.25 264.33 0.15 

 
0.00 = ཌོ་ལར་ 50,000 ཐམ་པའི་འྲོག་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ཚུ་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་
འབག་གི་སྐལ་བགོ།  

 
2016 2017 

 རིམ་བཞིན་གི་བསྲོམཥ། 
  (༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་) 

 དངུལ་བསྲོམཥ་ 
བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ 

བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ བསྲོམཥ་ལཥ་བརྒྱ་ཆ་ 

         
རྣམ་གངཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)  
ཅ་དངོཥ་ ལཱ་དང་         
འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 0.34 0.00 27.90 0.27 258.81 0.15 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ 0.48 0.08 0.58 0.08 5.52 0.05 
མཁོ་སྒྲུབ་བསྲོམཥ་ 0.82 0.01 28.48 0.25 264.33 0.15 

 
0.00 = ཌོ་ལར་ 50,000 ཐམ་པའི་འྲོག་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ཚུ་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་
འབག་གི་སྐལ་བགོ།  

 
2016 2017 

 རིམ་བཞིན་གི་བསྲོམཥ། 
  (༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་) 

 དངུལ་བསྲོམཥ་ 
བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ 

བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ བསྲོམཥ་ལཥ་བརྒྱ་ཆ་ 

         
རྣམ་གངཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)  
ཅ་དངོཥ་ ལཱ་དང་         
འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 0.34 0.00 27.90 0.27 258.81 0.15 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ 0.48 0.08 0.58 0.08 5.52 0.05 
མཁོ་སྒྲུབ་བསྲོམཥ་ 0.82 0.01 28.48 0.25 264.33 0.15 

 
0.00 = ཌོ་ལར་ 50,000 ཐམ་པའི་འྲོག་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ཚུ་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་
འབག་གི་སྐལ་བགོ།  

 
2016 2017 

 རིམ་བཞིན་གི་བསྲོམཥ། 
  (༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་) 

 དངུལ་བསྲོམཥ་ 
བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ 

བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ བསྲོམཥ་ལཥ་བརྒྱ་ཆ་ 

         
རྣམ་གངཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)  
ཅ་དངོཥ་ ལཱ་དང་         
འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 0.34 0.00 27.90 0.27 258.81 0.15 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ 0.48 0.08 0.58 0.08 5.52 0.05 
མཁོ་སྒྲུབ་བསྲོམཥ་ 0.82 0.01 28.48 0.25 264.33 0.15 

 
0.00 = ཌོ་ལར་ 50,000 ཐམ་པའི་འྲོག་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་: སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ཚུ་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་
འབག་གི་སྐལ་བགོ།  

 
2016 2017 

 རིམ་བཞིན་གི་བསྲོམཥ། 
  (༣༡/༡༢/༢༠༡༧ ལུ་) 

 དངུལ་བསྲོམཥ་ 
བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ 

བསྲོམཥ་ལཥ་
བརྒྱ་ཆ་  དངུལ་བསྲོམཥ བསྲོམཥ་ལཥ་བརྒྱ་ཆ་ 

         
རྣམ་གངཥ་ (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་)   (ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་)  
ཅ་དངོཥ་ ལཱ་དང་         
འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 0.34 0.00 27.90 0.27 258.81 0.15 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ 0.48 0.08 0.58 0.08 5.52 0.05 
མཁོ་སྒྲུབ་བསྲོམཥ་ 0.82 0.01 28.48 0.25 264.33 0.15 

 
0.00 = ཌོ་ལར་ 50,000 ཐམ་པའི་འྲོག་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ སིན་འགྲུལ་དང་ལཥ་འགུལ་ཚུ་ནང་ ༡/༡/༢༠༡༣ 
ལཥ་ ༣༡/༡༢/༢༠༡༧ གི་བར་ན་ ཅ་དངོཥ་དང་ ལཱ་རགིཥ་ དེ་ལཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ག་ིཁག་འབག་
ནང་ གལ་གཏོགཥ་ཡདོ་མི་ ཁག་འབགཔ་/བཀྲམ་སེལ་བ་ དྲག་ཤོཥ་ ༥།  

ཁག་འབགཔ་/བཀྲམ་སེལ་བ་ ལཥ་སེ། 
ཁག་འམག་དངུལ་བསྲོམཥ་ 

(ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
དགའ་ཥེབ་བཟྲོ་བསྐྲུན་དང་ ཨེཥ་པི་ཨེམ་ཨེལ་ཨིན་ཕྲྲཱ།   
ཚད་འཛིན་; ཨོ་ཕི་ཥིན་ མེ་ཀ་ཕེ་རི་ ཨེཥ་པི་ཨ་ེ  
(མམ་འབེལ་) སེལ་འདྲེན། 3.74 
རིག་གཥར་བཟྲོ་བསྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་འཛིན། སེལ་འདྲེན། 3.58 
རིན་ཥོམ་བཟྲོ་བསྐྲུན་ལཥ་སེ་ཚད་འཛིན། སེལ་འདྲེན་ 2.50 
དཔལ་འབྲོར་བཟྲོ་བསྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་འཛིན། སེལ་འདྲེན་ 2.11 
ཧའུ་ཀྲེཀ་དང་ འཆི་མེད་ཨར་ཌ་ི  (མམ་འབེལ་) སེལ་འདྲེན་ 1.37 
གཞན།  89.87 
བསྲོམཥ།  103.16 

 
. 

༡/༡/༢༠༡༣ ལཥ་ ༣༡/༡༢/༢༠༡༧ གི་བར་ན་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ སིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ཐོག་གི་ ལཥ་འགུལ་འྲོག་ལུ་ གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག་གི་ཁག་འབག་ནང་ 
གལ་གཏོགཥ་འབད་མི་ གྲོཥ་སྲོན་པ་ དྲག་ཤོཥ་ ༥། 

 

གྲོཥ་སྲོན་པ་ ལཥ་སེ་ 
ཁག་འབག་དངུལ་བསྲོམཥ་ 

(ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚགོཥ་ ལཥ་སེ་སྣ་མང་ 0.39 
འབྲུག་གི་ཨམ་སའི་ཚོགཥ་པ་   
ཁེ་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ ལཥ་སེ་སྣ་མང་ 0.30 
དཀིལ་འཁོར་གྲོཥ་སྲོན་ སེལ་འདྲེན་ 0.21 
རྒྱལ་མཚན་གྲོཥ་སྲོན་ སེལ་འདྲེན་ 0.20 
བཥོད་ནམཥ་གྲོཥ་སྲོན་ (འབྲུག་)དང་    
སེ་ལྡན་བལ་བཤལ་དང་མཥ་སྲུང་   
ཥི་ཀིམ་མི་སེ་ (མམ་འབེལ་) སེལ་འདྲེན་ 0.13 
གྲོཥ་སྲོན་པ་ངོ་རང་ཚུ་  1.57 
གཞན།  0.28 
བསྲོམཥ་  3.08 

 
  

 
 
 

སིན་འགྲུལ་ཁ་པ་དང་ ེན་ཁ་སྲོ་ཥོར་འགིག་ཆ་ 
ཐད་ཀར་གི་སིན་འགྲུལ་དང་བགོ་བཤའ་ འགན་
ལེན་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ དེ་ལཥ་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་གི་སྲོད་ལེན་དང་ བཀྲམ་སེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་ཚུ་དང་འདྲ་བའི་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་སེ་
སྲོདཔ་ཨིན།    

སི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ གི་
མཇུག་བསྡུ་ཚུན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་ལུ་ 
ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ 
གཞུང་ཐོག་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཁཥ་ལེན་ 
བསྲོམཥ་ཀིཥ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
དགུ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༧༡.༥༣ དང་ ཁྱད་
རིག་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ ༡༩ ལུ་ ཌོ་
ལར་ཥ་ཡ་ ༢༡.༩༣ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན། 
འབྲུག་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་
འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་
མ་དངུལ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༣.༡༠ གནཥ་ཡོད།   
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེཥ་ ༡ ལཥ་ 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚེཥ་ ༣༡ 
ཚུན་གི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ ལཥ་
འགུལ་ཚུ་གི་བཅུད་བསྡུཥ་དེ་ ཡོངཥ་འབེལ་ཁ་
བང་ 
www.adb.org/countries/bhutan/

cofinancing ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།   
 

མམ་རྲོགཥ་ཚུ། 
 

སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་
དེ་ཡོད་མི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
གནཥ་སྲོད་ངོ་ཚབ་དེ་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ 
གོང་འཕེལ་གི་ཁེ་གྲོང་འབག་མི་ཚུ་གི་ བརྩྲོན་

ཤུགཥ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གཙོ་བོ་
ཅིག་ཨིན།   

འབྲུག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ སེར་སེ་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲྲོ་མཐུད་
དེ་ར་ མམ་འབེལ་འཐབ་སེ་ཡོད། དངུལ་
ཁང་འདི་གིཥ་ ཚོང་ལཱ་ཡར་དྲག་ལན་ཚོགཥ་
ཟེར་ འབྲུག་གི་ ཚོང་ལཱ་གི་གནཥ་སངཥ་ 
ལེགཥ་བཅོཥ་འབད་ནི་དང་ སེར་སེ་གོང་
འཕེལ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལཥ་ 
བལ་ཞིབ་དང་ དབེ་ཞིབ་ དེ་ལཥ་ སིད་
བྱུཥ་ཀི་ རྒྱབ་སྣྲོན་གྲོཥ་འཆར་ཚུ་བཀོད་མི་ 
གཞུང་སེར་མམ་འབེལ་གི་འདུཥ་ཚོགཥ་
ཅིག་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་
རམ་འབད་ཡོད།   
 
འདི་ཁ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ སྨན་
རཥ་ སེ་ལྡན་བལ་བཤལ་ཚུ་ནང་ཡང་ 
སེར་སེའི་གལ་གཏོགཥ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་
འབདཝ་ཨིན། དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ཨེ་
ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ 
འབྲུག་གི་ཧ་ཟཥ་ཕིར་ཚོང་འཐབ་མི་ཅིག་
ལུ་ བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་དང་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ འབད་དེ་ཡོད་
མི་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཥོ་ནམ་ཞིང་
པ་མ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགཥ་འབྱུང་ནི་
ཨིན།  

 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀིཥ་ ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ རྒྱབ་སྲོར་ཐོག་གི་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་
གཥེཥ་དཔལ་འབྲོར་ཚོགཥ་པའི་ལཥ་རིམ་དང་ 
ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་འབེལ་ཚོགཥ་
པའི་ལཥ་རིམ་ དེ་ལཥ་ བེང་གལ་ཆུ་གཞྲོང་གི་
སྣ་མང་ལཥ་སེ་དང་ འཕྲུལ་རིག་ དཔལ་
འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ གཥར་བཏོད་ལཥ་
རིམ་ཚུ་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་ ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་ནང་ལུ་ ངར་ཡེང་སེ་ གལ་གཏོགཥ་
འབདཝ་ཨིན།   
 

མཁ་ོསྒྲུབ། 
 

ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ 
འཐུཥ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ ལཥ་འགུལ་དང་
ལཥ་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་གནང་
སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་བིན་པའི་ཁར་ 
ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ གྲོཥ་སྲོན་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་དག་པ་རེ་
ར་ ཁག་འབག་ཐོག་ལཥ་བིནམ་ཨིན། ཁག་
འབག་མང་ཤོཥ་ཅིག་ རྒྱལ་སིའི་རིན་བསྡུར་
ཐོག་ལཥ་སྲོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ལུང་ཕྲོགཥ་ལཥ་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་འཐུཥ་མི་ཨིན་མི་ 
ཚོང་སེ་ ཡང་ན་ ངོ་རང་ཚུ་གིཥ་ གལ་
གཏོགཥ་འབད་ཆོག།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་གི་སྐལ་བགོ། 
 

ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 

 
 
 

སིན་འགྲུལ་ཁ་པ་དང་ ེན་ཁ་སྲོ་ཥོར་འགིག་ཆ་ 
ཐད་ཀར་གི་སིན་འགྲུལ་དང་བགོ་བཤའ་ འགན་
ལེན་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ དེ་ལཥ་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་གི་སྲོད་ལེན་དང་ བཀྲམ་སེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་ཚུ་དང་འདྲ་བའི་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་སེ་
སྲོདཔ་ཨིན།    

སི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ གི་
མཇུག་བསྡུ་ཚུན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་ལུ་ 
ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ 
གཞུང་ཐོག་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཁཥ་ལེན་ 
བསྲོམཥ་ཀིཥ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
དགུ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༧༡.༥༣ དང་ ཁྱད་
རིག་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ ༡༩ ལུ་ ཌོ་
ལར་ཥ་ཡ་ ༢༡.༩༣ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན། 
འབྲུག་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་
འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་
མ་དངུལ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༣.༡༠ གནཥ་ཡོད།   
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེཥ་ ༡ ལཥ་ 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚེཥ་ ༣༡ 
ཚུན་གི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ ལཥ་
འགུལ་ཚུ་གི་བཅུད་བསྡུཥ་དེ་ ཡོངཥ་འབེལ་ཁ་
བང་ 
www.adb.org/countries/bhutan/

cofinancing ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།   
 

མམ་རྲོགཥ་ཚུ། 
 

སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་
དེ་ཡོད་མི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
གནཥ་སྲོད་ངོ་ཚབ་དེ་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ 
གོང་འཕེལ་གི་ཁེ་གྲོང་འབག་མི་ཚུ་གི་ བརྩྲོན་

ཤུགཥ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གཙོ་བོ་
ཅིག་ཨིན།   

འབྲུག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ སེར་སེ་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲྲོ་མཐུད་
དེ་ར་ མམ་འབེལ་འཐབ་སེ་ཡོད། དངུལ་
ཁང་འདི་གིཥ་ ཚོང་ལཱ་ཡར་དྲག་ལན་ཚོགཥ་
ཟེར་ འབྲུག་གི་ ཚོང་ལཱ་གི་གནཥ་སངཥ་ 
ལེགཥ་བཅོཥ་འབད་ནི་དང་ སེར་སེ་གོང་
འཕེལ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལཥ་ 
བལ་ཞིབ་དང་ དབེ་ཞིབ་ དེ་ལཥ་ སིད་
བྱུཥ་ཀི་ རྒྱབ་སྣྲོན་གྲོཥ་འཆར་ཚུ་བཀོད་མི་ 
གཞུང་སེར་མམ་འབེལ་གི་འདུཥ་ཚོགཥ་
ཅིག་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་
རམ་འབད་ཡོད།   
 
འདི་ཁ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ སྨན་
རཥ་ སེ་ལྡན་བལ་བཤལ་ཚུ་ནང་ཡང་ 
སེར་སེའི་གལ་གཏོགཥ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་
འབདཝ་ཨིན། དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ཨེ་
ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ 
འབྲུག་གི་ཧ་ཟཥ་ཕིར་ཚོང་འཐབ་མི་ཅིག་
ལུ་ བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་དང་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ འབད་དེ་ཡོད་
མི་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཥོ་ནམ་ཞིང་
པ་མ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགཥ་འབྱུང་ནི་
ཨིན།  

 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀིཥ་ ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ རྒྱབ་སྲོར་ཐོག་གི་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་
གཥེཥ་དཔལ་འབྲོར་ཚོགཥ་པའི་ལཥ་རིམ་དང་ 
ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་འབེལ་ཚོགཥ་
པའི་ལཥ་རིམ་ དེ་ལཥ་ བེང་གལ་ཆུ་གཞྲོང་གི་
སྣ་མང་ལཥ་སེ་དང་ འཕྲུལ་རིག་ དཔལ་
འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ གཥར་བཏོད་ལཥ་
རིམ་ཚུ་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་ ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་ནང་ལུ་ ངར་ཡེང་སེ་ གལ་གཏོགཥ་
འབདཝ་ཨིན།   
 

མཁ་ོསྒྲུབ། 
 

ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ 
འཐུཥ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ ལཥ་འགུལ་དང་
ལཥ་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་གནང་
སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་བིན་པའི་ཁར་ 
ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ གྲོཥ་སྲོན་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་དག་པ་རེ་
ར་ ཁག་འབག་ཐོག་ལཥ་བིནམ་ཨིན། ཁག་
འབག་མང་ཤོཥ་ཅིག་ རྒྱལ་སིའི་རིན་བསྡུར་
ཐོག་ལཥ་སྲོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ལུང་ཕྲོགཥ་ལཥ་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་འཐུཥ་མི་ཨིན་མི་ 
ཚོང་སེ་ ཡང་ན་ ངོ་རང་ཚུ་གིཥ་ གལ་
གཏོགཥ་འབད་ཆོག།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་གི་སྐལ་བགོ། 
 

ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 

 
 
 

སིན་འགྲུལ་ཁ་པ་དང་ ེན་ཁ་སྲོ་ཥོར་འགིག་ཆ་ 
ཐད་ཀར་གི་སིན་འགྲུལ་དང་བགོ་བཤའ་ འགན་
ལེན་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ དེ་ལཥ་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་གི་སྲོད་ལེན་དང་ བཀྲམ་སེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་ཚུ་དང་འདྲ་བའི་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་སེ་
སྲོདཔ་ཨིན།    

སི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ གི་
མཇུག་བསྡུ་ཚུན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་ལུ་ 
ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ 
གཞུང་ཐོག་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཁཥ་ལེན་ 
བསྲོམཥ་ཀིཥ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
དགུ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༧༡.༥༣ དང་ ཁྱད་
རིག་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ ༡༩ ལུ་ ཌོ་
ལར་ཥ་ཡ་ ༢༡.༩༣ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན། 
འབྲུག་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་
འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་
མ་དངུལ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༣.༡༠ གནཥ་ཡོད།   
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེཥ་ ༡ ལཥ་ 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚེཥ་ ༣༡ 
ཚུན་གི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ ལཥ་
འགུལ་ཚུ་གི་བཅུད་བསྡུཥ་དེ་ ཡོངཥ་འབེལ་ཁ་
བང་ 
www.adb.org/countries/bhutan/

cofinancing ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།   
 

མམ་རྲོགཥ་ཚུ། 
 

སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་
དེ་ཡོད་མི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
གནཥ་སྲོད་ངོ་ཚབ་དེ་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ 
གོང་འཕེལ་གི་ཁེ་གྲོང་འབག་མི་ཚུ་གི་ བརྩྲོན་

ཤུགཥ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གཙོ་བོ་
ཅིག་ཨིན།   

འབྲུག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ སེར་སེ་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲྲོ་མཐུད་
དེ་ར་ མམ་འབེལ་འཐབ་སེ་ཡོད། དངུལ་
ཁང་འདི་གིཥ་ ཚོང་ལཱ་ཡར་དྲག་ལན་ཚོགཥ་
ཟེར་ འབྲུག་གི་ ཚོང་ལཱ་གི་གནཥ་སངཥ་ 
ལེགཥ་བཅོཥ་འབད་ནི་དང་ སེར་སེ་གོང་
འཕེལ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལཥ་ 
བལ་ཞིབ་དང་ དབེ་ཞིབ་ དེ་ལཥ་ སིད་
བྱུཥ་ཀི་ རྒྱབ་སྣྲོན་གྲོཥ་འཆར་ཚུ་བཀོད་མི་ 
གཞུང་སེར་མམ་འབེལ་གི་འདུཥ་ཚོགཥ་
ཅིག་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་
རམ་འབད་ཡོད།   
 
འདི་ཁ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ སྨན་
རཥ་ སེ་ལྡན་བལ་བཤལ་ཚུ་ནང་ཡང་ 
སེར་སེའི་གལ་གཏོགཥ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་
འབདཝ་ཨིན། དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ཨེ་
ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ 
འབྲུག་གི་ཧ་ཟཥ་ཕིར་ཚོང་འཐབ་མི་ཅིག་
ལུ་ བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་དང་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ འབད་དེ་ཡོད་
མི་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཥོ་ནམ་ཞིང་
པ་མ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགཥ་འབྱུང་ནི་
ཨིན།  

 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀིཥ་ ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ རྒྱབ་སྲོར་ཐོག་གི་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་
གཥེཥ་དཔལ་འབྲོར་ཚོགཥ་པའི་ལཥ་རིམ་དང་ 
ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་འབེལ་ཚོགཥ་
པའི་ལཥ་རིམ་ དེ་ལཥ་ བེང་གལ་ཆུ་གཞྲོང་གི་
སྣ་མང་ལཥ་སེ་དང་ འཕྲུལ་རིག་ དཔལ་
འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ གཥར་བཏོད་ལཥ་
རིམ་ཚུ་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་ ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་ནང་ལུ་ ངར་ཡེང་སེ་ གལ་གཏོགཥ་
འབདཝ་ཨིན།   
 

མཁ་ོསྒྲུབ། 
 

ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ 
འཐུཥ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ ལཥ་འགུལ་དང་
ལཥ་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་གནང་
སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་བིན་པའི་ཁར་ 
ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ གྲོཥ་སྲོན་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་དག་པ་རེ་
ར་ ཁག་འབག་ཐོག་ལཥ་བིནམ་ཨིན། ཁག་
འབག་མང་ཤོཥ་ཅིག་ རྒྱལ་སིའི་རིན་བསྡུར་
ཐོག་ལཥ་སྲོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ལུང་ཕྲོགཥ་ལཥ་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་འཐུཥ་མི་ཨིན་མི་ 
ཚོང་སེ་ ཡང་ན་ ངོ་རང་ཚུ་གིཥ་ གལ་
གཏོགཥ་འབད་ཆོག།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་གི་སྐལ་བགོ། 
 

ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 

 
 
 

སིན་འགྲུལ་ཁ་པ་དང་ ེན་ཁ་སྲོ་ཥོར་འགིག་ཆ་ 
ཐད་ཀར་གི་སིན་འགྲུལ་དང་བགོ་བཤའ་ འགན་
ལེན་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ དེ་ལཥ་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་གི་སྲོད་ལེན་དང་ བཀྲམ་སེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་ཚུ་དང་འདྲ་བའི་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་སེ་
སྲོདཔ་ཨིན།    

སི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ གི་
མཇུག་བསྡུ་ཚུན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་ལུ་ 
ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ 
གཞུང་ཐོག་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཁཥ་ལེན་ 
བསྲོམཥ་ཀིཥ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
དགུ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༧༡.༥༣ དང་ ཁྱད་
རིག་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ ༡༩ ལུ་ ཌོ་
ལར་ཥ་ཡ་ ༢༡.༩༣ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན། 
འབྲུག་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་
འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་
མ་དངུལ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༣.༡༠ གནཥ་ཡོད།   
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེཥ་ ༡ ལཥ་ 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚེཥ་ ༣༡ 
ཚུན་གི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ ལཥ་
འགུལ་ཚུ་གི་བཅུད་བསྡུཥ་དེ་ ཡོངཥ་འབེལ་ཁ་
བང་ 
www.adb.org/countries/bhutan/

cofinancing ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།   
 

མམ་རྲོགཥ་ཚུ། 
 

སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་
དེ་ཡོད་མི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
གནཥ་སྲོད་ངོ་ཚབ་དེ་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ 
གོང་འཕེལ་གི་ཁེ་གྲོང་འབག་མི་ཚུ་གི་ བརྩྲོན་

ཤུགཥ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གཙོ་བོ་
ཅིག་ཨིན།   

འབྲུག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ སེར་སེ་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲྲོ་མཐུད་
དེ་ར་ མམ་འབེལ་འཐབ་སེ་ཡོད། དངུལ་
ཁང་འདི་གིཥ་ ཚོང་ལཱ་ཡར་དྲག་ལན་ཚོགཥ་
ཟེར་ འབྲུག་གི་ ཚོང་ལཱ་གི་གནཥ་སངཥ་ 
ལེགཥ་བཅོཥ་འབད་ནི་དང་ སེར་སེ་གོང་
འཕེལ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལཥ་ 
བལ་ཞིབ་དང་ དབེ་ཞིབ་ དེ་ལཥ་ སིད་
བྱུཥ་ཀི་ རྒྱབ་སྣྲོན་གྲོཥ་འཆར་ཚུ་བཀོད་མི་ 
གཞུང་སེར་མམ་འབེལ་གི་འདུཥ་ཚོགཥ་
ཅིག་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་
རམ་འབད་ཡོད།   
 
འདི་ཁ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ སྨན་
རཥ་ སེ་ལྡན་བལ་བཤལ་ཚུ་ནང་ཡང་ 
སེར་སེའི་གལ་གཏོགཥ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་
འབདཝ་ཨིན། དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ཨེ་
ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ 
འབྲུག་གི་ཧ་ཟཥ་ཕིར་ཚོང་འཐབ་མི་ཅིག་
ལུ་ བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་དང་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ འབད་དེ་ཡོད་
མི་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཥོ་ནམ་ཞིང་
པ་མ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགཥ་འབྱུང་ནི་
ཨིན།  

 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀིཥ་ ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ རྒྱབ་སྲོར་ཐོག་གི་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་
གཥེཥ་དཔལ་འབྲོར་ཚོགཥ་པའི་ལཥ་རིམ་དང་ 
ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་འབེལ་ཚོགཥ་
པའི་ལཥ་རིམ་ དེ་ལཥ་ བེང་གལ་ཆུ་གཞྲོང་གི་
སྣ་མང་ལཥ་སེ་དང་ འཕྲུལ་རིག་ དཔལ་
འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ གཥར་བཏོད་ལཥ་
རིམ་ཚུ་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་ ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་ནང་ལུ་ ངར་ཡེང་སེ་ གལ་གཏོགཥ་
འབདཝ་ཨིན།   
 

མཁ་ོསྒྲུབ། 
 

ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ 
འཐུཥ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ ལཥ་འགུལ་དང་
ལཥ་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་གནང་
སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་བིན་པའི་ཁར་ 
ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ གྲོཥ་སྲོན་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་དག་པ་རེ་
ར་ ཁག་འབག་ཐོག་ལཥ་བིནམ་ཨིན། ཁག་
འབག་མང་ཤོཥ་ཅིག་ རྒྱལ་སིའི་རིན་བསྡུར་
ཐོག་ལཥ་སྲོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ལུང་ཕྲོགཥ་ལཥ་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་འཐུཥ་མི་ཨིན་མི་ 
ཚོང་སེ་ ཡང་ན་ ངོ་རང་ཚུ་གིཥ་ གལ་
གཏོགཥ་འབད་ཆོག།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་གི་སྐལ་བགོ། 
 

ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 



འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གངོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ སིན་འགྲུལ་དང་ལཥ་འགུལ་ཚུ་ནང་ ༡/༡/༢༠༡༣ 
ལཥ་ ༣༡/༡༢/༢༠༡༧ གི་བར་ན་ ཅ་དངོཥ་དང་ ལཱ་རགིཥ་ དེ་ལཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ག་ིཁག་འབག་
ནང་ གལ་གཏོགཥ་ཡདོ་མི་ ཁག་འབགཔ་/བཀྲམ་སེལ་བ་ དྲག་ཤོཥ་ ༥།  

ཁག་འབགཔ་/བཀྲམ་སེལ་བ་ ལཥ་སེ། 
ཁག་འམག་དངུལ་བསྲོམཥ་ 

(ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
དགའ་ཥེབ་བཟྲོ་བསྐྲུན་དང་ ཨེཥ་པི་ཨེམ་ཨེལ་ཨིན་ཕྲྲཱ།   
ཚད་འཛིན་; ཨོ་ཕི་ཥིན་ མེ་ཀ་ཕེ་རི་ ཨེཥ་པི་ཨ་ེ  
(མམ་འབེལ་) སེལ་འདྲེན། 3.74 
རིག་གཥར་བཟྲོ་བསྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་འཛིན། སེལ་འདྲེན། 3.58 
རིན་ཥོམ་བཟྲོ་བསྐྲུན་ལཥ་སེ་ཚད་འཛིན། སེལ་འདྲེན་ 2.50 
དཔལ་འབྲོར་བཟྲོ་བསྐྲུན་སེར་སེ་ཚད་འཛིན། སེལ་འདྲེན་ 2.11 
ཧའུ་ཀྲེཀ་དང་ འཆི་མེད་ཨར་ཌ་ི  (མམ་འབེལ་) སེལ་འདྲེན་ 1.37 
གཞན།  89.87 
བསྲོམཥ།  103.16 

 
. 

༡/༡/༢༠༡༣ ལཥ་ ༣༡/༡༢/༢༠༡༧ གི་བར་ན་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ སིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སིན་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་ཐོག་གི་ ལཥ་འགུལ་འྲོག་ལུ་ གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག་གི་ཁག་འབག་ནང་ 
གལ་གཏོགཥ་འབད་མི་ གྲོཥ་སྲོན་པ་ དྲག་ཤོཥ་ ༥། 

 

གྲོཥ་སྲོན་པ་ ལཥ་སེ་ 
ཁག་འབག་དངུལ་བསྲོམཥ་ 

(ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་) 
ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚགོཥ་ ལཥ་སེ་སྣ་མང་ 0.39 
འབྲུག་གི་ཨམ་སའི་ཚོགཥ་པ་   
ཁེ་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ ལཥ་སེ་སྣ་མང་ 0.30 
དཀིལ་འཁོར་གྲོཥ་སྲོན་ སེལ་འདྲེན་ 0.21 
རྒྱལ་མཚན་གྲོཥ་སྲོན་ སེལ་འདྲེན་ 0.20 
བཥོད་ནམཥ་གྲོཥ་སྲོན་ (འབྲུག་)དང་    
སེ་ལྡན་བལ་བཤལ་དང་མཥ་སྲུང་   
ཥི་ཀིམ་མི་སེ་ (མམ་འབེལ་) སེལ་འདྲེན་ 0.13 
གྲོཥ་སྲོན་པ་ངོ་རང་ཚུ་  1.57 
གཞན།  0.28 
བསྲོམཥ་  3.08 

 
  

 
 
 

སིན་འགྲུལ་ཁ་པ་དང་ ེན་ཁ་སྲོ་ཥོར་འགིག་ཆ་ 
ཐད་ཀར་གི་སིན་འགྲུལ་དང་བགོ་བཤའ་ འགན་
ལེན་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ དེ་ལཥ་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་གི་སྲོད་ལེན་དང་ བཀྲམ་སེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་ཚུ་དང་འདྲ་བའི་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་སེ་
སྲོདཔ་ཨིན།    

སི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ གི་
མཇུག་བསྡུ་ཚུན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་ལུ་ 
ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ 
གཞུང་ཐོག་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཁཥ་ལེན་ 
བསྲོམཥ་ཀིཥ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
དགུ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༧༡.༥༣ དང་ ཁྱད་
རིག་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ ༡༩ ལུ་ ཌོ་
ལར་ཥ་ཡ་ ༢༡.༩༣ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན། 
འབྲུག་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་
འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་
མ་དངུལ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༣.༡༠ གནཥ་ཡོད།   
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེཥ་ ༡ ལཥ་ 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚེཥ་ ༣༡ 
ཚུན་གི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ ལཥ་
འགུལ་ཚུ་གི་བཅུད་བསྡུཥ་དེ་ ཡོངཥ་འབེལ་ཁ་
བང་ 
www.adb.org/countries/bhutan/

cofinancing ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།   
 

མམ་རྲོགཥ་ཚུ། 
 

སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་
དེ་ཡོད་མི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
གནཥ་སྲོད་ངོ་ཚབ་དེ་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ 
གོང་འཕེལ་གི་ཁེ་གྲོང་འབག་མི་ཚུ་གི་ བརྩྲོན་

ཤུགཥ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གཙོ་བོ་
ཅིག་ཨིན།   

འབྲུག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ སེར་སེ་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲྲོ་མཐུད་
དེ་ར་ མམ་འབེལ་འཐབ་སེ་ཡོད། དངུལ་
ཁང་འདི་གིཥ་ ཚོང་ལཱ་ཡར་དྲག་ལན་ཚོགཥ་
ཟེར་ འབྲུག་གི་ ཚོང་ལཱ་གི་གནཥ་སངཥ་ 
ལེགཥ་བཅོཥ་འབད་ནི་དང་ སེར་སེ་གོང་
འཕེལ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལཥ་ 
བལ་ཞིབ་དང་ དབེ་ཞིབ་ དེ་ལཥ་ སིད་
བྱུཥ་ཀི་ རྒྱབ་སྣྲོན་གྲོཥ་འཆར་ཚུ་བཀོད་མི་ 
གཞུང་སེར་མམ་འབེལ་གི་འདུཥ་ཚོགཥ་
ཅིག་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་
རམ་འབད་ཡོད།   
 
འདི་ཁ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ སྨན་
རཥ་ སེ་ལྡན་བལ་བཤལ་ཚུ་ནང་ཡང་ 
སེར་སེའི་གལ་གཏོགཥ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་
འབདཝ་ཨིན། དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ཨེ་
ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ 
འབྲུག་གི་ཧ་ཟཥ་ཕིར་ཚོང་འཐབ་མི་ཅིག་
ལུ་ བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་དང་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ འབད་དེ་ཡོད་
མི་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཥོ་ནམ་ཞིང་
པ་མ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགཥ་འབྱུང་ནི་
ཨིན།  

 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀིཥ་ ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ རྒྱབ་སྲོར་ཐོག་གི་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་
གཥེཥ་དཔལ་འབྲོར་ཚོགཥ་པའི་ལཥ་རིམ་དང་ 
ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་འབེལ་ཚོགཥ་
པའི་ལཥ་རིམ་ དེ་ལཥ་ བེང་གལ་ཆུ་གཞྲོང་གི་
སྣ་མང་ལཥ་སེ་དང་ འཕྲུལ་རིག་ དཔལ་
འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ གཥར་བཏོད་ལཥ་
རིམ་ཚུ་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་ ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་ནང་ལུ་ ངར་ཡེང་སེ་ གལ་གཏོགཥ་
འབདཝ་ཨིན།   
 

མཁ་ོསྒྲུབ། 
 

ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ 
འཐུཥ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ ལཥ་འགུལ་དང་
ལཥ་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་གནང་
སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་བིན་པའི་ཁར་ 
ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ གྲོཥ་སྲོན་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་དག་པ་རེ་
ར་ ཁག་འབག་ཐོག་ལཥ་བིནམ་ཨིན། ཁག་
འབག་མང་ཤོཥ་ཅིག་ རྒྱལ་སིའི་རིན་བསྡུར་
ཐོག་ལཥ་སྲོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ལུང་ཕྲོགཥ་ལཥ་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་འཐུཥ་མི་ཨིན་མི་ 
ཚོང་སེ་ ཡང་ན་ ངོ་རང་ཚུ་གིཥ་ གལ་
གཏོགཥ་འབད་ཆོག།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་གི་སྐལ་བགོ། 
 

ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ། 

 
 
 

སིན་འགྲུལ་ཁ་པ་དང་ ེན་ཁ་སྲོ་ཥོར་འགིག་ཆ་ 
ཐད་ཀར་གི་སིན་འགྲུལ་དང་བགོ་བཤའ་ འགན་
ལེན་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ དེ་ལཥ་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་གི་སྲོད་ལེན་དང་ བཀྲམ་སེལ་
མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་ཚུ་དང་འདྲ་བའི་ ཚོང་འབེལ་
མ་དངུལ་གི་དོན་ལུ་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་སེ་
སྲོདཔ་ཨིན།    

སི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ གི་
མཇུག་བསྡུ་ཚུན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་ལུ་ 
ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ 
གཞུང་ཐོག་མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཁཥ་ལེན་ 
བསྲོམཥ་ཀིཥ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
དགུ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༧༡.༥༣ དང་ ཁྱད་
རིག་གྲོགཥ་རམ་ལཥ་འགུལ་ ༡༩ ལུ་ ཌོ་
ལར་ཥ་ཡ་ ༢༡.༩༣ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན། 
འབྲུག་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་ལཥ་འགུལ་
གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཐད་ཀར་གི་གནཥ་གོང་
འཐེབ་བཀལ་ཐོག་གི་ ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་
མ་དངུལ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༣.༡༠ གནཥ་ཡོད།   
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེཥ་ ༡ ལཥ་ 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚེཥ་ ༣༡ 
ཚུན་གི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་ཐོག་གི་ ལཥ་
འགུལ་ཚུ་གི་བཅུད་བསྡུཥ་དེ་ ཡོངཥ་འབེལ་ཁ་
བང་ 
www.adb.org/countries/bhutan/

cofinancing ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།   
 

མམ་རྲོགཥ་ཚུ། 
 

སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་
དེ་ཡོད་མི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
གནཥ་སྲོད་ངོ་ཚབ་དེ་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ 
གོང་འཕེལ་གི་ཁེ་གྲོང་འབག་མི་ཚུ་གི་ བརྩྲོན་

ཤུགཥ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གཙོ་བོ་
ཅིག་ཨིན།   

འབྲུག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ སེར་སེ་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲྲོ་མཐུད་
དེ་ར་ མམ་འབེལ་འཐབ་སེ་ཡོད། དངུལ་
ཁང་འདི་གིཥ་ ཚོང་ལཱ་ཡར་དྲག་ལན་ཚོགཥ་
ཟེར་ འབྲུག་གི་ ཚོང་ལཱ་གི་གནཥ་སངཥ་ 
ལེགཥ་བཅོཥ་འབད་ནི་དང་ སེར་སེ་གོང་
འཕེལ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལཥ་ 
བལ་ཞིབ་དང་ དབེ་ཞིབ་ དེ་ལཥ་ སིད་
བྱུཥ་ཀི་ རྒྱབ་སྣྲོན་གྲོཥ་འཆར་ཚུ་བཀོད་མི་ 
གཞུང་སེར་མམ་འབེལ་གི་འདུཥ་ཚོགཥ་
ཅིག་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་ནི་ལུ་ གྲོགཥ་
རམ་འབད་ཡོད།   
 
འདི་ཁ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ སྨན་
རཥ་ སེ་ལྡན་བལ་བཤལ་ཚུ་ནང་ཡང་ 
སེར་སེའི་གལ་གཏོགཥ་ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་
འབདཝ་ཨིན། དམིགཥ་བཥལ་ལུ་ ཨེ་
ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ 
འབྲུག་གི་ཧ་ཟཥ་ཕིར་ཚོང་འཐབ་མི་ཅིག་
ལུ་ བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགཥ་དང་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ འབད་དེ་ཡོད་
མི་གིཥ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཥོ་ནམ་ཞིང་
པ་མ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགཥ་འབྱུང་ནི་
ཨིན།  

 
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀིཥ་ ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ རྒྱབ་སྲོར་ཐོག་གི་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་
གཥེཥ་དཔལ་འབྲོར་ཚོགཥ་པའི་ལཥ་རིམ་དང་ 
ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་འབེལ་ཚོགཥ་
པའི་ལཥ་རིམ་ དེ་ལཥ་ བེང་གལ་ཆུ་གཞྲོང་གི་
སྣ་མང་ལཥ་སེ་དང་ འཕྲུལ་རིག་ དཔལ་
འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ གཥར་བཏོད་ལཥ་
རིམ་ཚུ་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་ ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་ནང་ལུ་ ངར་ཡེང་སེ་ གལ་གཏོགཥ་
འབདཝ་ཨིན།   
 

མཁ་ོསྒྲུབ། 
 

ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིཥ་ གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ 
འཐུཥ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ ལཥ་འགུལ་དང་
ལཥ་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་གནང་
སིན་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་བིན་པའི་ཁར་ 
ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ གྲོཥ་སྲོན་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་དག་པ་རེ་
ར་ ཁག་འབག་ཐོག་ལཥ་བིནམ་ཨིན། ཁག་
འབག་མང་ཤོཥ་ཅིག་ རྒྱལ་སིའི་རིན་བསྡུར་
ཐོག་ལཥ་སྲོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ལུང་ཕྲོགཥ་ལཥ་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་འཐུཥ་མི་ཨིན་མི་ 
ཚོང་སེ་ ཡང་ན་ ངོ་རང་ཚུ་གིཥ་ གལ་
གཏོགཥ་འབད་ཆོག།  
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་གི་སྐལ་བགོ། 
 

ཅ་ཆཥ་དང་ལཱ་རིགཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ།  
ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་ཥི་ཕིཀ་ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་
གནང་སིན་ལག་ལེན་འྲོག་ལུ་ ཅ་ཆཥ་དང་ ལཱ་
རིགཥ་ དེ་ལཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་བསྲོམཥ་ཀིཥ་ སི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ནང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༡.༢༨ 
དང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་
འབུམ་ ༡༠.༤༣ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན། སི་ལོ་ 
༡༩༦༦ ལཥ་འགོ་བཟུང་སེ་ ཁག་འབག་ཁ་
གངཥ་ ༢༡༡,༣༡༦ འབདཝ་ད་ ཡོངཥ་
བསྲོམཥ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༦༩.༡༢ ཀི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་
ཚུར་ ཁག་འབག་ཁ་གངཥ་ ༨༠༠ འབདཝ་ད་ 
ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༢༥༨.༨༡ གི་རྩིཥ་ ཁག་འབགཔ་
དང་བཀྲམ་སེལ་བ་ཚུ་ལུ་སྲོད་ནུག།  
 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག། 
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་ཥི་
ཕིཀ་ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་ གནང་སིན་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་གི་འྲོག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་
ཏོག་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་འདི་ ཌོ་ལར་ཥ་
ཡ་ ༦༢༧.༧༩ དང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་
ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༧༤༡.༨༤ གུ་གནཥ་
ནུག། སི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལཥ་ཚུར་ མཁོ་སྒྲུབ་
ཡོངཥ་བསྲོམཥ་ལུ་ ཁག་འབག་གངཥ་ 

༥༥,༤༢༠ འབདཝ་ད་ ཌོ་ལར་ཐེར་
འབུམ་ ༡༢.༠༢ གནཥ་ནུག།  
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སི་
ལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་འགོ་བཟུང་སེ་ གྲོཥ་
སྲོན་པ་གི་ ཁག་འབག་གངཥ་ ༡༧༡ 
འབདཝ་ད་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥.༥༢ 
གནཥ་ནུག།  
 

ལག་ལནེ་ག་ིད་ོའགན་ཚུ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་རྲོབཥ་ཚུ་
ཁ་སྲོར་ཏེ་ཡོད་མི་དང་ འཁོར་ལམ་ཡོངཥ་
འབེལ་གི་ལྡང་ཚད་མེདཔ་ལཥ་བརེན་ཏེ་ 
འགྲུལ་པ་དང་དོཥ་ཆ་སེལ་འདྲེན་དང་འབེལ་
ཏེ་ འཛུལ་ཞུགཥ་ཀི་དཀའ་ངལ་ཐོནམ་ཨིན། 
འདི་བཟུམ་སེ་ ཥ་མཚམཥ་ཁར་ གཞི་རེན་
མཁོ་ཆཥ་ ལེགཥ་ཤོམ་མེད་མི་གིཥ་ཡང་ 
ཚོང་འབེལ་དང་ཅ་ཆཥ་སེལ་འདྲེན་དེ་ 
ཐོགཥ་ཆག་ཅན་སེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལཥ་ 
༢༠༡༣ ལཥ་ ༢༠༡༨ ཚུན་གི་ གཞུང་གི་ 
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་ནང་ལུ་ འཁོར་
ལམ་མཐུད་འབེལ་འདི་ གཙོ་རིམ་མཐོ་ཤོཥ་
ཅིག་སེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་
ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལཥ་ ༢༠༡༨ 
ཚུན་གི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་
ཁབ་མམ་འབེལ་ཐབཥ་བྱུཥ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་
ཡོད།    

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འབབ་ཁུངཥ་
འབིང་མའི་གངཥ་སུ་ གནཥ་ཚད་སྲོ་ཥོར་
འབདཝ་ད་ རྒྱ་སེད་ཅན་གི་ཡར་འཕར་

འགྲུབ་ཐབཥ་ལུ་ སེར་སེ་གོང་འཕེལ་གཏང་
དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་སེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། 
ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ ཆུར་བརེན་
ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་མེད་པའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་ སེར་སེའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་དང་ གཞུང་སེར་མམ་འབེལ་ཚུ་
ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་དེ་ཡོད།  
 

མ་འྲོངཥ་བསྲོད་ཕྲོགཥ། 
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་(དམིགཥ་
བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ སེལ་འདྲེན་ 
འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེའི་གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་)དང་ 
ཚོང་འབེལ་ལུ་ཕན་ཐབཥ་ དེ་ལཥ་ དངུལ་
འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་ནང་ རྒྱབ་སྲོར་
འཕྲྲོ་མཐུད་འབད་དེ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་
སྐབཥ་ རྒྱ་སེད་བཏང་ནི་ཨིན། 
 

ཡར་འཕར་འདི་ སྔར་བ་ཡོངཥ་ཚང་ཅན་བཟྲོ་
ཐབཥ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངཥ་དང་ ཕིའི་ཥ་
མཚམཥ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུད་འབེལ་ དེ་
ལཥ་ ལུང་ཕྲོགཥ་ཡར་འཕར་ལེ་བ་ཚུ་ནང་ 
གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་ཚུ་དང་ གཥོ་བའི་རིམ་
ལུགཥ་ ཤེཥ་རིག་དང་ལག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ 
ཥོ་ནམ་བཅཥ་ ལེགཥ་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་ 
གྲོགཥ་རམ་འབད་ནི་ཨིན།   
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ སེར་སེ་
གོང་འཕེལ་དང་ གཞུང་སྲོང་ དེ་ལཥ་ ལྲོགཥ་
གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་ གཥར་བཏོད་ལཥ་དོན་ཚུ་
ལུ་ འཕྲྲོ་མཐུད་དེ་ར་ རྒྱབ་སྲོར་ཚུ་འབད་ནི་

 
ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་ཥི་ཕིཀ་ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་
གནང་སིན་ལག་ལེན་འྲོག་ལུ་ ཅ་ཆཥ་དང་ ལཱ་
རིགཥ་ དེ་ལཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་བསྲོམཥ་ཀིཥ་ སི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ནང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༡.༢༨ 
དང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་
འབུམ་ ༡༠.༤༣ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན། སི་ལོ་ 
༡༩༦༦ ལཥ་འགོ་བཟུང་སེ་ ཁག་འབག་ཁ་
གངཥ་ ༢༡༡,༣༡༦ འབདཝ་ད་ ཡོངཥ་
བསྲོམཥ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༦༩.༡༢ ཀི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་
ཚུར་ ཁག་འབག་ཁ་གངཥ་ ༨༠༠ འབདཝ་ད་ 
ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༢༥༨.༨༡ གི་རྩིཥ་ ཁག་འབགཔ་
དང་བཀྲམ་སེལ་བ་ཚུ་ལུ་སྲོད་ནུག།  
 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག། 
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་ཥི་
ཕིཀ་ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་ གནང་སིན་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་གི་འྲོག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་
ཏོག་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་འདི་ ཌོ་ལར་ཥ་
ཡ་ ༦༢༧.༧༩ དང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་
ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༧༤༡.༨༤ གུ་གནཥ་
ནུག། སི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལཥ་ཚུར་ མཁོ་སྒྲུབ་
ཡོངཥ་བསྲོམཥ་ལུ་ ཁག་འབག་གངཥ་ 

༥༥,༤༢༠ འབདཝ་ད་ ཌོ་ལར་ཐེར་
འབུམ་ ༡༢.༠༢ གནཥ་ནུག།  
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སི་
ལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་འགོ་བཟུང་སེ་ གྲོཥ་
སྲོན་པ་གི་ ཁག་འབག་གངཥ་ ༡༧༡ 
འབདཝ་ད་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥.༥༢ 
གནཥ་ནུག།  
 

ལག་ལནེ་ག་ིད་ོའགན་ཚུ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་རྲོབཥ་ཚུ་
ཁ་སྲོར་ཏེ་ཡོད་མི་དང་ འཁོར་ལམ་ཡོངཥ་
འབེལ་གི་ལྡང་ཚད་མེདཔ་ལཥ་བརེན་ཏེ་ 
འགྲུལ་པ་དང་དོཥ་ཆ་སེལ་འདྲེན་དང་འབེལ་
ཏེ་ འཛུལ་ཞུགཥ་ཀི་དཀའ་ངལ་ཐོནམ་ཨིན། 
འདི་བཟུམ་སེ་ ཥ་མཚམཥ་ཁར་ གཞི་རེན་
མཁོ་ཆཥ་ ལེགཥ་ཤོམ་མེད་མི་གིཥ་ཡང་ 
ཚོང་འབེལ་དང་ཅ་ཆཥ་སེལ་འདྲེན་དེ་ 
ཐོགཥ་ཆག་ཅན་སེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལཥ་ 
༢༠༡༣ ལཥ་ ༢༠༡༨ ཚུན་གི་ གཞུང་གི་ 
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་ནང་ལུ་ འཁོར་
ལམ་མཐུད་འབེལ་འདི་ གཙོ་རིམ་མཐོ་ཤོཥ་
ཅིག་སེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་
ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལཥ་ ༢༠༡༨ 
ཚུན་གི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་
ཁབ་མམ་འབེལ་ཐབཥ་བྱུཥ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་
ཡོད།    

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འབབ་ཁུངཥ་
འབིང་མའི་གངཥ་སུ་ གནཥ་ཚད་སྲོ་ཥོར་
འབདཝ་ད་ རྒྱ་སེད་ཅན་གི་ཡར་འཕར་

འགྲུབ་ཐབཥ་ལུ་ སེར་སེ་གོང་འཕེལ་གཏང་
དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་སེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། 
ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ ཆུར་བརེན་
ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་མེད་པའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་ སེར་སེའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་དང་ གཞུང་སེར་མམ་འབེལ་ཚུ་
ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་དེ་ཡོད།  
 

མ་འྲོངཥ་བསྲོད་ཕྲོགཥ། 
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་(དམིགཥ་
བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ སེལ་འདྲེན་ 
འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེའི་གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་)དང་ 
ཚོང་འབེལ་ལུ་ཕན་ཐབཥ་ དེ་ལཥ་ དངུལ་
འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་ནང་ རྒྱབ་སྲོར་
འཕྲྲོ་མཐུད་འབད་དེ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་
སྐབཥ་ རྒྱ་སེད་བཏང་ནི་ཨིན། 
 

ཡར་འཕར་འདི་ སྔར་བ་ཡོངཥ་ཚང་ཅན་བཟྲོ་
ཐབཥ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངཥ་དང་ ཕིའི་ཥ་
མཚམཥ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུད་འབེལ་ དེ་
ལཥ་ ལུང་ཕྲོགཥ་ཡར་འཕར་ལེ་བ་ཚུ་ནང་ 
གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་ཚུ་དང་ གཥོ་བའི་རིམ་
ལུགཥ་ ཤེཥ་རིག་དང་ལག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ 
ཥོ་ནམ་བཅཥ་ ལེགཥ་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་ 
གྲོགཥ་རམ་འབད་ནི་ཨིན།   
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ སེར་སེ་
གོང་འཕེལ་དང་ གཞུང་སྲོང་ དེ་ལཥ་ ལྲོགཥ་
གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་ གཥར་བཏོད་ལཥ་དོན་ཚུ་
ལུ་ འཕྲྲོ་མཐུད་དེ་ར་ རྒྱབ་སྲོར་ཚུ་འབད་ནི་

 
ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་ཥི་ཕིཀ་ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་
གནང་སིན་ལག་ལེན་འྲོག་ལུ་ ཅ་ཆཥ་དང་ ལཱ་
རིགཥ་ དེ་ལཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་བསྲོམཥ་ཀིཥ་ སི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ནང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༡.༢༨ 
དང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་
འབུམ་ ༡༠.༤༣ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན། སི་ལོ་ 
༡༩༦༦ ལཥ་འགོ་བཟུང་སེ་ ཁག་འབག་ཁ་
གངཥ་ ༢༡༡,༣༡༦ འབདཝ་ད་ ཡོངཥ་
བསྲོམཥ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༦༩.༡༢ ཀི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་
ཚུར་ ཁག་འབག་ཁ་གངཥ་ ༨༠༠ འབདཝ་ད་ 
ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༢༥༨.༨༡ གི་རྩིཥ་ ཁག་འབགཔ་
དང་བཀྲམ་སེལ་བ་ཚུ་ལུ་སྲོད་ནུག།  
 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག། 
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་ཥི་
ཕིཀ་ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་ གནང་སིན་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་གི་འྲོག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་
ཏོག་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་འདི་ ཌོ་ལར་ཥ་
ཡ་ ༦༢༧.༧༩ དང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་
ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༧༤༡.༨༤ གུ་གནཥ་
ནུག། སི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལཥ་ཚུར་ མཁོ་སྒྲུབ་
ཡོངཥ་བསྲོམཥ་ལུ་ ཁག་འབག་གངཥ་ 

༥༥,༤༢༠ འབདཝ་ད་ ཌོ་ལར་ཐེར་
འབུམ་ ༡༢.༠༢ གནཥ་ནུག།  
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སི་
ལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་འགོ་བཟུང་སེ་ གྲོཥ་
སྲོན་པ་གི་ ཁག་འབག་གངཥ་ ༡༧༡ 
འབདཝ་ད་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥.༥༢ 
གནཥ་ནུག།  
 

ལག་ལནེ་ག་ིད་ོའགན་ཚུ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་རྲོབཥ་ཚུ་
ཁ་སྲོར་ཏེ་ཡོད་མི་དང་ འཁོར་ལམ་ཡོངཥ་
འབེལ་གི་ལྡང་ཚད་མེདཔ་ལཥ་བརེན་ཏེ་ 
འགྲུལ་པ་དང་དོཥ་ཆ་སེལ་འདྲེན་དང་འབེལ་
ཏེ་ འཛུལ་ཞུགཥ་ཀི་དཀའ་ངལ་ཐོནམ་ཨིན། 
འདི་བཟུམ་སེ་ ཥ་མཚམཥ་ཁར་ གཞི་རེན་
མཁོ་ཆཥ་ ལེགཥ་ཤོམ་མེད་མི་གིཥ་ཡང་ 
ཚོང་འབེལ་དང་ཅ་ཆཥ་སེལ་འདྲེན་དེ་ 
ཐོགཥ་ཆག་ཅན་སེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལཥ་ 
༢༠༡༣ ལཥ་ ༢༠༡༨ ཚུན་གི་ གཞུང་གི་ 
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་ནང་ལུ་ འཁོར་
ལམ་མཐུད་འབེལ་འདི་ གཙོ་རིམ་མཐོ་ཤོཥ་
ཅིག་སེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་
ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལཥ་ ༢༠༡༨ 
ཚུན་གི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་
ཁབ་མམ་འབེལ་ཐབཥ་བྱུཥ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་
ཡོད།    

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འབབ་ཁུངཥ་
འབིང་མའི་གངཥ་སུ་ གནཥ་ཚད་སྲོ་ཥོར་
འབདཝ་ད་ རྒྱ་སེད་ཅན་གི་ཡར་འཕར་

འགྲུབ་ཐབཥ་ལུ་ སེར་སེ་གོང་འཕེལ་གཏང་
དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་སེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། 
ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ ཆུར་བརེན་
ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་མེད་པའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་ སེར་སེའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་དང་ གཞུང་སེར་མམ་འབེལ་ཚུ་
ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་དེ་ཡོད།  
 

མ་འྲོངཥ་བསྲོད་ཕྲོགཥ། 
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་(དམིགཥ་
བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ སེལ་འདྲེན་ 
འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེའི་གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་)དང་ 
ཚོང་འབེལ་ལུ་ཕན་ཐབཥ་ དེ་ལཥ་ དངུལ་
འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་ནང་ རྒྱབ་སྲོར་
འཕྲྲོ་མཐུད་འབད་དེ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་
སྐབཥ་ རྒྱ་སེད་བཏང་ནི་ཨིན། 
 

ཡར་འཕར་འདི་ སྔར་བ་ཡོངཥ་ཚང་ཅན་བཟྲོ་
ཐབཥ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངཥ་དང་ ཕིའི་ཥ་
མཚམཥ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུད་འབེལ་ དེ་
ལཥ་ ལུང་ཕྲོགཥ་ཡར་འཕར་ལེ་བ་ཚུ་ནང་ 
གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་ཚུ་དང་ གཥོ་བའི་རིམ་
ལུགཥ་ ཤེཥ་རིག་དང་ལག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ 
ཥོ་ནམ་བཅཥ་ ལེགཥ་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་ 
གྲོགཥ་རམ་འབད་ནི་ཨིན།   
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ སེར་སེ་
གོང་འཕེལ་དང་ གཞུང་སྲོང་ དེ་ལཥ་ ལྲོགཥ་
གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་ གཥར་བཏོད་ལཥ་དོན་ཚུ་
ལུ་ འཕྲྲོ་མཐུད་དེ་ར་ རྒྱབ་སྲོར་ཚུ་འབད་ནི་ 

ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་ཥི་ཕིཀ་ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་
གནང་སིན་ལག་ལེན་འྲོག་ལུ་ ཅ་ཆཥ་དང་ ལཱ་
རིགཥ་ དེ་ལཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་བསྲོམཥ་ཀིཥ་ སི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ནང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༡.༢༨ 
དང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་
འབུམ་ ༡༠.༤༣ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན། སི་ལོ་ 
༡༩༦༦ ལཥ་འགོ་བཟུང་སེ་ ཁག་འབག་ཁ་
གངཥ་ ༢༡༡,༣༡༦ འབདཝ་ད་ ཡོངཥ་
བསྲོམཥ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༦༩.༡༢ ཀི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་
ཚུར་ ཁག་འབག་ཁ་གངཥ་ ༨༠༠ འབདཝ་ད་ 
ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༢༥༨.༨༡ གི་རྩིཥ་ ཁག་འབགཔ་
དང་བཀྲམ་སེལ་བ་ཚུ་ལུ་སྲོད་ནུག།  
 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག། 
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་ཥི་
ཕིཀ་ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་ གནང་སིན་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་གི་འྲོག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་
ཏོག་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་འདི་ ཌོ་ལར་ཥ་
ཡ་ ༦༢༧.༧༩ དང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་
ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༧༤༡.༨༤ གུ་གནཥ་
ནུག། སི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལཥ་ཚུར་ མཁོ་སྒྲུབ་
ཡོངཥ་བསྲོམཥ་ལུ་ ཁག་འབག་གངཥ་ 

༥༥,༤༢༠ འབདཝ་ད་ ཌོ་ལར་ཐེར་
འབུམ་ ༡༢.༠༢ གནཥ་ནུག།  
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སི་
ལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་འགོ་བཟུང་སེ་ གྲོཥ་
སྲོན་པ་གི་ ཁག་འབག་གངཥ་ ༡༧༡ 
འབདཝ་ད་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥.༥༢ 
གནཥ་ནུག།  
 

ལག་ལནེ་ག་ིད་ོའགན་ཚུ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་རྲོབཥ་ཚུ་
ཁ་སྲོར་ཏེ་ཡོད་མི་དང་ འཁོར་ལམ་ཡོངཥ་
འབེལ་གི་ལྡང་ཚད་མེདཔ་ལཥ་བརེན་ཏེ་ 
འགྲུལ་པ་དང་དོཥ་ཆ་སེལ་འདྲེན་དང་འབེལ་
ཏེ་ འཛུལ་ཞུགཥ་ཀི་དཀའ་ངལ་ཐོནམ་ཨིན། 
འདི་བཟུམ་སེ་ ཥ་མཚམཥ་ཁར་ གཞི་རེན་
མཁོ་ཆཥ་ ལེགཥ་ཤོམ་མེད་མི་གིཥ་ཡང་ 
ཚོང་འབེལ་དང་ཅ་ཆཥ་སེལ་འདྲེན་དེ་ 
ཐོགཥ་ཆག་ཅན་སེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལཥ་ 
༢༠༡༣ ལཥ་ ༢༠༡༨ ཚུན་གི་ གཞུང་གི་ 
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་ནང་ལུ་ འཁོར་
ལམ་མཐུད་འབེལ་འདི་ གཙོ་རིམ་མཐོ་ཤོཥ་
ཅིག་སེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་
ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལཥ་ ༢༠༡༨ 
ཚུན་གི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་
ཁབ་མམ་འབེལ་ཐབཥ་བྱུཥ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་
ཡོད།    

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འབབ་ཁུངཥ་
འབིང་མའི་གངཥ་སུ་ གནཥ་ཚད་སྲོ་ཥོར་
འབདཝ་ད་ རྒྱ་སེད་ཅན་གི་ཡར་འཕར་

འགྲུབ་ཐབཥ་ལུ་ སེར་སེ་གོང་འཕེལ་གཏང་
དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་སེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། 
ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ ཆུར་བརེན་
ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་མེད་པའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་ སེར་སེའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་དང་ གཞུང་སེར་མམ་འབེལ་ཚུ་
ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་དེ་ཡོད།  
 

མ་འྲོངཥ་བསྲོད་ཕྲོགཥ། 
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་(དམིགཥ་
བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ སེལ་འདྲེན་ 
འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེའི་གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་)དང་ 
ཚོང་འབེལ་ལུ་ཕན་ཐབཥ་ དེ་ལཥ་ དངུལ་
འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་ནང་ རྒྱབ་སྲོར་
འཕྲྲོ་མཐུད་འབད་དེ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་
སྐབཥ་ རྒྱ་སེད་བཏང་ནི་ཨིན། 
 

ཡར་འཕར་འདི་ སྔར་བ་ཡོངཥ་ཚང་ཅན་བཟྲོ་
ཐབཥ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངཥ་དང་ ཕིའི་ཥ་
མཚམཥ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུད་འབེལ་ དེ་
ལཥ་ ལུང་ཕྲོགཥ་ཡར་འཕར་ལེ་བ་ཚུ་ནང་ 
གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་ཚུ་དང་ གཥོ་བའི་རིམ་
ལུགཥ་ ཤེཥ་རིག་དང་ལག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ 
ཥོ་ནམ་བཅཥ་ ལེགཥ་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་ 
གྲོགཥ་རམ་འབད་ནི་ཨིན།   
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ སེར་སེ་
གོང་འཕེལ་དང་ གཞུང་སྲོང་ དེ་ལཥ་ ལྲོགཥ་
གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་ གཥར་བཏོད་ལཥ་དོན་ཚུ་
ལུ་ འཕྲྲོ་མཐུད་དེ་ར་ རྒྱབ་སྲོར་ཚུ་འབད་ནི་



 
ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་ཥི་ཕིཀ་ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་
གནང་སིན་ལག་ལེན་འྲོག་ལུ་ ཅ་ཆཥ་དང་ ལཱ་
རིགཥ་ དེ་ལཥ་ འབེལ་ཡོད་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་བསྲོམཥ་ཀིཥ་ སི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ནང་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༡.༢༨ 
དང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་
འབུམ་ ༡༠.༤༣ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨིན། སི་ལོ་ 
༡༩༦༦ ལཥ་འགོ་བཟུང་སེ་ ཁག་འབག་ཁ་
གངཥ་ ༢༡༡,༣༡༦ འབདཝ་ད་ ཡོངཥ་
བསྲོམཥ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༦༩.༡༢ ཀི་ 
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་
ཚུར་ ཁག་འབག་ཁ་གངཥ་ ༨༠༠ འབདཝ་ད་ 
ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༢༥༨.༨༡ གི་རྩིཥ་ ཁག་འབགཔ་
དང་བཀྲམ་སེལ་བ་ཚུ་ལུ་སྲོད་ནུག།  
 
གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་ཏོག། 
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་ཥི་
ཕིཀ་ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་དང་ གནང་སིན་ 
ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་གི་འྲོག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་
གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ གྲོཥ་སྲོན་ཞབཥ་
ཏོག་གི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་འདི་ ཌོ་ལར་ཥ་
ཡ་ ༦༢༧.༧༩ དང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་
ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༧༤༡.༨༤ གུ་གནཥ་
ནུག། སི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལཥ་ཚུར་ མཁོ་སྒྲུབ་
ཡོངཥ་བསྲོམཥ་ལུ་ ཁག་འབག་གངཥ་ 

༥༥,༤༢༠ འབདཝ་ད་ ཌོ་ལར་ཐེར་
འབུམ་ ༡༢.༠༢ གནཥ་ནུག།  
 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སི་
ལོ་ ༡༩༨༢ ལཥ་འགོ་བཟུང་སེ་ གྲོཥ་
སྲོན་པ་གི་ ཁག་འབག་གངཥ་ ༡༧༡ 
འབདཝ་ད་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥.༥༢ 
གནཥ་ནུག།  
 

ལག་ལནེ་ག་ིད་ོའགན་ཚུ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་རྲོབཥ་ཚུ་
ཁ་སྲོར་ཏེ་ཡོད་མི་དང་ འཁོར་ལམ་ཡོངཥ་
འབེལ་གི་ལྡང་ཚད་མེདཔ་ལཥ་བརེན་ཏེ་ 
འགྲུལ་པ་དང་དོཥ་ཆ་སེལ་འདྲེན་དང་འབེལ་
ཏེ་ འཛུལ་ཞུགཥ་ཀི་དཀའ་ངལ་ཐོནམ་ཨིན། 
འདི་བཟུམ་སེ་ ཥ་མཚམཥ་ཁར་ གཞི་རེན་
མཁོ་ཆཥ་ ལེགཥ་ཤོམ་མེད་མི་གིཥ་ཡང་ 
ཚོང་འབེལ་དང་ཅ་ཆཥ་སེལ་འདྲེན་དེ་ 
ཐོགཥ་ཆག་ཅན་སེ་ཡོད། འདི་འབདཝ་ལཥ་ 
༢༠༡༣ ལཥ་ ༢༠༡༨ ཚུན་གི་ གཞུང་གི་ 
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་ནང་ལུ་ འཁོར་
ལམ་མཐུད་འབེལ་འདི་ གཙོ་རིམ་མཐོ་ཤོཥ་
ཅིག་སེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་
ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལཥ་ ༢༠༡༨ 
ཚུན་གི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་
ཁབ་མམ་འབེལ་ཐབཥ་བྱུཥ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་
ཡོད།    

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འབབ་ཁུངཥ་
འབིང་མའི་གངཥ་སུ་ གནཥ་ཚད་སྲོ་ཥོར་
འབདཝ་ད་ རྒྱ་སེད་ཅན་གི་ཡར་འཕར་

འགྲུབ་ཐབཥ་ལུ་ སེར་སེ་གོང་འཕེལ་གཏང་
དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་སེ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། 
ཨེ་ཤི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ ཆུར་བརེན་
ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་མེད་པའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་ སེར་སེའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་དང་ གཞུང་སེར་མམ་འབེལ་ཚུ་
ལུ་ རྒྱབ་སྲོར་འབད་དེ་ཡོད།  
 

མ་འྲོངཥ་བསྲོད་ཕྲོགཥ། 
 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
ལུ་ གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་གོང་འཕེལ་(དམིགཥ་
བཥལ་ལུ་ ནུཥ་ཤུགཥ་དང་ སེལ་འདྲེན་ 
འཐུང་ཆུ་ ཁྲོམ་སེའི་གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་)དང་ 
ཚོང་འབེལ་ལུ་ཕན་ཐབཥ་ དེ་ལཥ་ དངུལ་
འབེལ་ལཥ་སེ་གོང་འཕེལ་ཚུ་ནང་ རྒྱབ་སྲོར་
འཕྲྲོ་མཐུད་འབད་དེ་ དཔལ་འབྲོར་གི་གོ་
སྐབཥ་ རྒྱ་སེད་བཏང་ནི་ཨིན། 
 

ཡར་འཕར་འདི་ སྔར་བ་ཡོངཥ་ཚང་ཅན་བཟྲོ་
ཐབཥ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངཥ་དང་ ཕིའི་ཥ་
མཚམཥ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུད་འབེལ་ དེ་
ལཥ་ ལུང་ཕྲོགཥ་ཡར་འཕར་ལེ་བ་ཚུ་ནང་ 
གཞི་རེན་མཁོ་ཆཥ་ཚུ་དང་ གཥོ་བའི་རིམ་
ལུགཥ་ ཤེཥ་རིག་དང་ལག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ 
ཥོ་ནམ་བཅཥ་ ལེགཥ་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་ 
གྲོགཥ་རམ་འབད་ནི་ཨིན།   
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ སེར་སེ་
གོང་འཕེལ་དང་ གཞུང་སྲོང་ དེ་ལཥ་ ལྲོགཥ་
གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་ གཥར་བཏོད་ལཥ་དོན་ཚུ་
ལུ་ འཕྲྲོ་མཐུད་དེ་ར་ རྒྱབ་སྲོར་ཚུ་འབད་ནི་
ཨིན། སིན་འགྲུལ་མེད་པའི་གྲོགཥ་རམ་ཐོག་ལཥ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་ 
སེལ་འདྲེན་ དེ་ལཥ་ མི་སེའི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིན།  

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སེའི་ལཥ་འགུལ་ག་ཅི་ནང་
ཡང་ གལ་གཏོགཥ་མ་འབད་བར་ ལོ་
བདུན་ལགཔ་ཅིག་ཥོང་ཡོད་རུང་ གཞུང་གི་
དམིགཥ་གཏད་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ ༢༠༡༨-༢༠༢༠ 
ཅན་མ་ནང་ལུ་ ཤེཥ་རིག་དང་གཥོ་བའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་ལུ་ མདུན་ཕྲོགཥ་འཆར་
གཞི་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་
དཔལ་འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ ལཥ་འགུལ་
བཞི་ཚུད་དེ་ཡོད།    

སེ་ཚན་ ཀ པ་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབདཝ་ལཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་གནང་སིན་
དང་ ནམ་རྒྱུན་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ནང་
ལཥ་ སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད། སི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལཥ་ཕར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་གི་གནང་སིན་གི་ཐོབ་ལམ་མེདཔ་
ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་དང་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར། 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ིའཐུཥ་མ།ི 
སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཡདོ། 
བག་ོབཤའ་འཆང་དནོ་དང་ཚགོཥ་རྒྱན་དབང་ཆ། 
བགོ་བཤའ་འཆང་གངཥ་: ༦༦༠ (བོག་བཤའ་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.006%) 
ཚོགཥ་རྒྱན་: 40,267 (འཐུཥ་མ་ིབསྲོམཥ་ལཥ་ 0.303%། 

ལུང་ཕྲོགཥ་འཐུཥ་མི་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.466%) 
སིར་བཏང་མ་རྩ་བཙུགཥ་བཞག་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ 9.40། 
མ་རྩ་བཙུགཥ་བསྒྲུབཥ་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༠.58།  

 
 
 
 
 
དོམ་ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇ་ིའདི་ མདོ་ཆེན་དང་ 
ངོམ་མེཧ་བུབ་ཨཧ་མེཌ་འདི་ ཚབ་འཛིན་
མདོ་ཆེན་ས་ེ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ག་ི 
མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ འབྲུག་ག་ིངོ་
ཚབ་ཨིན།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འབྲུག་ལུ་གནཥ་
སྲོད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ངམོ་ཀ་ནོཀ་པཱན་ ལའྲོ་ཨ་ར་
ཡ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མདོ་ཆེན་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡགི་
ཚང་འདི་ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ སྲོ་ཕེ་ས་ེ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ གཞུང་ སེར་སེ་ 
ཞི་བའི་མ་ིསེ་ ཁེ་གྲོང་འབག་མ་ིཚུ་ དེ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་ག་ིབར་ན་ མཐུད་འབེལ་གཙ་ོ
བོ་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡིག་ཚང་དེ་གཥི་ སདི་བྱུཥ་ཀ་ི

ཨིན། སིན་འགྲུལ་མེད་པའི་གྲོགཥ་རམ་ཐོག་ལཥ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་ 
སེལ་འདྲེན་ དེ་ལཥ་ མི་སེའི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིན།  

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སེའི་ལཥ་འགུལ་ག་ཅི་ནང་
ཡང་ གལ་གཏོགཥ་མ་འབད་བར་ ལོ་
བདུན་ལགཔ་ཅིག་ཥོང་ཡོད་རུང་ གཞུང་གི་
དམིགཥ་གཏད་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ ༢༠༡༨-༢༠༢༠ 
ཅན་མ་ནང་ལུ་ ཤེཥ་རིག་དང་གཥོ་བའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་ལུ་ མདུན་ཕྲོགཥ་འཆར་
གཞི་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་
དཔལ་འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ ལཥ་འགུལ་
བཞི་ཚུད་དེ་ཡོད།    

སེ་ཚན་ ཀ པ་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབདཝ་ལཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་གནང་སིན་
དང་ ནམ་རྒྱུན་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ནང་
ལཥ་ སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད། སི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལཥ་ཕར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་གི་གནང་སིན་གི་ཐོབ་ལམ་མེདཔ་
ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་དང་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར། 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ིའཐུཥ་མ།ི 
སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཡདོ། 
བག་ོབཤའ་འཆང་དནོ་དང་ཚགོཥ་རྒྱན་དབང་ཆ། 
བགོ་བཤའ་འཆང་གངཥ་: ༦༦༠ (བོག་བཤའ་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.006%) 
ཚོགཥ་རྒྱན་: 40,267 (འཐུཥ་མ་ིབསྲོམཥ་ལཥ་ 0.303%། 

ལུང་ཕྲོགཥ་འཐུཥ་མི་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.466%) 
སིར་བཏང་མ་རྩ་བཙུགཥ་བཞག་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ 9.40། 
མ་རྩ་བཙུགཥ་བསྒྲུབཥ་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༠.58།  

 
 
 
 
 
དོམ་ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇ་ིའདི་ མདོ་ཆེན་དང་ 
ངོམ་མེཧ་བུབ་ཨཧ་མེཌ་འདི་ ཚབ་འཛིན་
མདོ་ཆེན་ས་ེ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ག་ི 
མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ འབྲུག་ག་ིངོ་
ཚབ་ཨིན།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འབྲུག་ལུ་གནཥ་
སྲོད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ངམོ་ཀ་ནོཀ་པཱན་ ལའྲོ་ཨ་ར་
ཡ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མདོ་ཆེན་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡགི་
ཚང་འདི་ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ སྲོ་ཕེ་ས་ེ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ གཞུང་ སེར་སེ་ 
ཞི་བའི་མ་ིསེ་ ཁེ་གྲོང་འབག་མ་ིཚུ་ དེ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་ག་ིབར་ན་ མཐུད་འབེལ་གཙ་ོ
བོ་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡིག་ཚང་དེ་གཥི་ སདི་བྱུཥ་ཀ་ི

ཨིན། སིན་འགྲུལ་མེད་པའི་གྲོགཥ་རམ་ཐོག་ལཥ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་ 
སེལ་འདྲེན་ དེ་ལཥ་ མི་སེའི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིན།  

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སེའི་ལཥ་འགུལ་ག་ཅི་ནང་
ཡང་ གལ་གཏོགཥ་མ་འབད་བར་ ལོ་
བདུན་ལགཔ་ཅིག་ཥོང་ཡོད་རུང་ གཞུང་གི་
དམིགཥ་གཏད་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ ༢༠༡༨-༢༠༢༠ 
ཅན་མ་ནང་ལུ་ ཤེཥ་རིག་དང་གཥོ་བའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་ལུ་ མདུན་ཕྲོགཥ་འཆར་
གཞི་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་
དཔལ་འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ ལཥ་འགུལ་
བཞི་ཚུད་དེ་ཡོད།    

སེ་ཚན་ ཀ པ་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབདཝ་ལཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་གནང་སིན་
དང་ ནམ་རྒྱུན་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ནང་
ལཥ་ སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད། སི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལཥ་ཕར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་གི་གནང་སིན་གི་ཐོབ་ལམ་མེདཔ་
ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་དང་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར། 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ིའཐུཥ་མ།ི 
སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཡདོ། 
བག་ོབཤའ་འཆང་དནོ་དང་ཚགོཥ་རྒྱན་དབང་ཆ། 
བགོ་བཤའ་འཆང་གངཥ་: ༦༦༠ (བོག་བཤའ་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.006%) 
ཚོགཥ་རྒྱན་: 40,267 (འཐུཥ་མ་ིབསྲོམཥ་ལཥ་ 0.303%། 

ལུང་ཕྲོགཥ་འཐུཥ་མི་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.466%) 
སིར་བཏང་མ་རྩ་བཙུགཥ་བཞག་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ 9.40། 
མ་རྩ་བཙུགཥ་བསྒྲུབཥ་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༠.58།  

 
 
 
 
 
དོམ་ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇ་ིའདི་ མདོ་ཆེན་དང་ 
ངོམ་མེཧ་བུབ་ཨཧ་མེཌ་འདི་ ཚབ་འཛིན་
མདོ་ཆེན་ས་ེ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ག་ི 
མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ འབྲུག་ག་ིངོ་
ཚབ་ཨིན།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འབྲུག་ལུ་གནཥ་
སྲོད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ངམོ་ཀ་ནོཀ་པཱན་ ལའྲོ་ཨ་ར་
ཡ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མདོ་ཆེན་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡགི་
ཚང་འདི་ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ སྲོ་ཕེ་ས་ེ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ གཞུང་ སེར་སེ་ 
ཞི་བའི་མ་ིསེ་ ཁེ་གྲོང་འབག་མ་ིཚུ་ དེ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་ག་ིབར་ན་ མཐུད་འབེལ་གཙ་ོ
བོ་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡིག་ཚང་དེ་གཥི་ སདི་བྱུཥ་ཀ་ི

ཨིན། སིན་འགྲུལ་མེད་པའི་གྲོགཥ་རམ་ཐོག་ལཥ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་ 
སེལ་འདྲེན་ དེ་ལཥ་ མི་སེའི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིན།  

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སེའི་ལཥ་འགུལ་ག་ཅི་ནང་
ཡང་ གལ་གཏོགཥ་མ་འབད་བར་ ལོ་
བདུན་ལགཔ་ཅིག་ཥོང་ཡོད་རུང་ གཞུང་གི་
དམིགཥ་གཏད་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ ༢༠༡༨-༢༠༢༠ 
ཅན་མ་ནང་ལུ་ ཤེཥ་རིག་དང་གཥོ་བའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་ལུ་ མདུན་ཕྲོགཥ་འཆར་
གཞི་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་
དཔལ་འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ ལཥ་འགུལ་
བཞི་ཚུད་དེ་ཡོད།    

སེ་ཚན་ ཀ པ་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབདཝ་ལཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་གནང་སིན་
དང་ ནམ་རྒྱུན་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ནང་
ལཥ་ སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད། སི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལཥ་ཕར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་གི་གནང་སིན་གི་ཐོབ་ལམ་མེདཔ་
ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་དང་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར། 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ིའཐུཥ་མ།ི 
སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཡདོ། 
བག་ོབཤའ་འཆང་དནོ་དང་ཚགོཥ་རྒྱན་དབང་ཆ། 
བགོ་བཤའ་འཆང་གངཥ་: ༦༦༠ (བོག་བཤའ་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.006%) 
ཚོགཥ་རྒྱན་: 40,267 (འཐུཥ་མ་ིབསྲོམཥ་ལཥ་ 0.303%། 

ལུང་ཕྲོགཥ་འཐུཥ་མི་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.466%) 
སིར་བཏང་མ་རྩ་བཙུགཥ་བཞག་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ 9.40། 
མ་རྩ་བཙུགཥ་བསྒྲུབཥ་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༠.58།  

 
 
 
 
 
དོམ་ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇ་ིའདི་ མདོ་ཆེན་དང་ 
ངོམ་མེཧ་བུབ་ཨཧ་མེཌ་འདི་ ཚབ་འཛིན་
མདོ་ཆེན་ས་ེ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ག་ི 
མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ འབྲུག་ག་ིངོ་
ཚབ་ཨིན།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འབྲུག་ལུ་གནཥ་
སྲོད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ངམོ་ཀ་ནོཀ་པཱན་ ལའྲོ་ཨ་ར་
ཡ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མདོ་ཆེན་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡགི་
ཚང་འདི་ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ སྲོ་ཕེ་ས་ེ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ གཞུང་ སེར་སེ་ 
ཞི་བའི་མ་ིསེ་ ཁེ་གྲོང་འབག་མ་ིཚུ་ དེ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་ག་ིབར་ན་ མཐུད་འབེལ་གཙ་ོ
བོ་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡིག་ཚང་དེ་གཥི་ སདི་བྱུཥ་ཀ་ི

ཨིན། སིན་འགྲུལ་མེད་པའི་གྲོགཥ་རམ་ཐོག་ལཥ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་ 
སེལ་འདྲེན་ དེ་ལཥ་ མི་སེའི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིན།  

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སེའི་ལཥ་འགུལ་ག་ཅི་ནང་
ཡང་ གལ་གཏོགཥ་མ་འབད་བར་ ལོ་
བདུན་ལགཔ་ཅིག་ཥོང་ཡོད་རུང་ གཞུང་གི་
དམིགཥ་གཏད་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ ༢༠༡༨-༢༠༢༠ 
ཅན་མ་ནང་ལུ་ ཤེཥ་རིག་དང་གཥོ་བའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་ལུ་ མདུན་ཕྲོགཥ་འཆར་
གཞི་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་
དཔལ་འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ ལཥ་འགུལ་
བཞི་ཚུད་དེ་ཡོད།    

སེ་ཚན་ ཀ པ་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབདཝ་ལཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་གནང་སིན་
དང་ ནམ་རྒྱུན་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ནང་
ལཥ་ སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད། སི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལཥ་ཕར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་གི་གནང་སིན་གི་ཐོབ་ལམ་མེདཔ་
ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་དང་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར། 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ིའཐུཥ་མ།ི 
སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཡདོ། 
བག་ོབཤའ་འཆང་དནོ་དང་ཚགོཥ་རྒྱན་དབང་ཆ། 
བགོ་བཤའ་འཆང་གངཥ་: ༦༦༠ (བོག་བཤའ་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.006%) 
ཚོགཥ་རྒྱན་: 40,267 (འཐུཥ་མ་ིབསྲོམཥ་ལཥ་ 0.303%། 

ལུང་ཕྲོགཥ་འཐུཥ་མི་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.466%) 
སིར་བཏང་མ་རྩ་བཙུགཥ་བཞག་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ 9.40། 
མ་རྩ་བཙུགཥ་བསྒྲུབཥ་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༠.58།  

 
 
 
 
 
དོམ་ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇ་ིའདི་ མདོ་ཆེན་དང་ 
ངོམ་མེཧ་བུབ་ཨཧ་མེཌ་འདི་ ཚབ་འཛིན་
མདོ་ཆེན་ས་ེ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ག་ི 
མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ འབྲུག་ག་ིངོ་
ཚབ་ཨིན།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འབྲུག་ལུ་གནཥ་
སྲོད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ངམོ་ཀ་ནོཀ་པཱན་ ལའྲོ་ཨ་ར་
ཡ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མདོ་ཆེན་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡགི་
ཚང་འདི་ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ སྲོ་ཕེ་ས་ེ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ གཞུང་ སེར་སེ་ 
ཞི་བའི་མ་ིསེ་ ཁེ་གྲོང་འབག་མ་ིཚུ་ དེ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་ག་ིབར་ན་ མཐུད་འབེལ་གཙ་ོ
བོ་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡིག་ཚང་དེ་གཥི་ སདི་བྱུཥ་ཀ་ི

ཨིན། སིན་འགྲུལ་མེད་པའི་གྲོགཥ་རམ་ཐོག་ལཥ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་ 
སེལ་འདྲེན་ དེ་ལཥ་ མི་སེའི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིན།  

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སེའི་ལཥ་འགུལ་ག་ཅི་ནང་
ཡང་ གལ་གཏོགཥ་མ་འབད་བར་ ལོ་
བདུན་ལགཔ་ཅིག་ཥོང་ཡོད་རུང་ གཞུང་གི་
དམིགཥ་གཏད་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ ༢༠༡༨-༢༠༢༠ 
ཅན་མ་ནང་ལུ་ ཤེཥ་རིག་དང་གཥོ་བའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་ལུ་ མདུན་ཕྲོགཥ་འཆར་
གཞི་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་
དཔལ་འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ ལཥ་འགུལ་
བཞི་ཚུད་དེ་ཡོད།    

སེ་ཚན་ ཀ པ་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབདཝ་ལཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་གནང་སིན་
དང་ ནམ་རྒྱུན་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ནང་
ལཥ་ སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད། སི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལཥ་ཕར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་གི་གནང་སིན་གི་ཐོབ་ལམ་མེདཔ་
ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་དང་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར། 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ིའཐུཥ་མ།ི 
སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཡདོ། 
བག་ོབཤའ་འཆང་དནོ་དང་ཚགོཥ་རྒྱན་དབང་ཆ། 
བགོ་བཤའ་འཆང་གངཥ་: ༦༦༠ (བོག་བཤའ་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.006%) 
ཚོགཥ་རྒྱན་: 40,267 (འཐུཥ་མ་ིབསྲོམཥ་ལཥ་ 0.303%། 

ལུང་ཕྲོགཥ་འཐུཥ་མི་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.466%) 
སིར་བཏང་མ་རྩ་བཙུགཥ་བཞག་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ 9.40། 
མ་རྩ་བཙུགཥ་བསྒྲུབཥ་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༠.58།  

 
 
 
 
 
དོམ་ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇ་ིའདི་ མདོ་ཆེན་དང་ 
ངོམ་མེཧ་བུབ་ཨཧ་མེཌ་འདི་ ཚབ་འཛིན་
མདོ་ཆེན་ས་ེ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ག་ི 
མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ འབྲུག་ག་ིངོ་
ཚབ་ཨིན།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འབྲུག་ལུ་གནཥ་
སྲོད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ངམོ་ཀ་ནོཀ་པཱན་ ལའྲོ་ཨ་ར་
ཡ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མདོ་ཆེན་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡགི་
ཚང་འདི་ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ སྲོ་ཕེ་ས་ེ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ གཞུང་ སེར་སེ་ 
ཞི་བའི་མ་ིསེ་ ཁེ་གྲོང་འབག་མ་ིཚུ་ དེ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་ག་ིབར་ན་ མཐུད་འབེལ་གཙ་ོ
བོ་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡིག་ཚང་དེ་གཥི་ སདི་བྱུཥ་ཀ་ི

ཨིན། སིན་འགྲུལ་མེད་པའི་གྲོགཥ་རམ་ཐོག་ལཥ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་ 
སེལ་འདྲེན་ དེ་ལཥ་ མི་སེའི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིན།  

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སེའི་ལཥ་འགུལ་ག་ཅི་ནང་
ཡང་ གལ་གཏོགཥ་མ་འབད་བར་ ལོ་
བདུན་ལགཔ་ཅིག་ཥོང་ཡོད་རུང་ གཞུང་གི་
དམིགཥ་གཏད་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ ༢༠༡༨-༢༠༢༠ 
ཅན་མ་ནང་ལུ་ ཤེཥ་རིག་དང་གཥོ་བའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་ལུ་ མདུན་ཕྲོགཥ་འཆར་
གཞི་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་
དཔལ་འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ ལཥ་འགུལ་
བཞི་ཚུད་དེ་ཡོད།    

སེ་ཚན་ ཀ པ་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབདཝ་ལཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་གནང་སིན་
དང་ ནམ་རྒྱུན་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ནང་
ལཥ་ སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད། སི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལཥ་ཕར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་གི་གནང་སིན་གི་ཐོབ་ལམ་མེདཔ་
ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་དང་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར། 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ིའཐུཥ་མ།ི 
སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཡདོ། 
བག་ོབཤའ་འཆང་དནོ་དང་ཚགོཥ་རྒྱན་དབང་ཆ། 
བགོ་བཤའ་འཆང་གངཥ་: ༦༦༠ (བོག་བཤའ་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.006%) 
ཚོགཥ་རྒྱན་: 40,267 (འཐུཥ་མ་ིབསྲོམཥ་ལཥ་ 0.303%། 

ལུང་ཕྲོགཥ་འཐུཥ་མི་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.466%) 
སིར་བཏང་མ་རྩ་བཙུགཥ་བཞག་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ 9.40། 
མ་རྩ་བཙུགཥ་བསྒྲུབཥ་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༠.58།  

 
 
 
 
 
དོམ་ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇ་ིའདི་ མདོ་ཆེན་དང་ 
ངོམ་མེཧ་བུབ་ཨཧ་མེཌ་འདི་ ཚབ་འཛིན་
མདོ་ཆེན་ས་ེ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ག་ི 
མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ འབྲུག་ག་ིངོ་
ཚབ་ཨིན།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འབྲུག་ལུ་གནཥ་
སྲོད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ངམོ་ཀ་ནོཀ་པཱན་ ལའྲོ་ཨ་ར་
ཡ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མདོ་ཆེན་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡགི་
ཚང་འདི་ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ སྲོ་ཕེ་ས་ེ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ གཞུང་ སེར་སེ་ 
ཞི་བའི་མ་ིསེ་ ཁེ་གྲོང་འབག་མ་ིཚུ་ དེ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་ག་ིབར་ན་ མཐུད་འབེལ་གཙ་ོ
བོ་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡིག་ཚང་དེ་གཥི་ སདི་བྱུཥ་ཀ་ི

ཨིན། སིན་འགྲུལ་མེད་པའི་གྲོགཥ་རམ་ཐོག་ལཥ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་ 
སེལ་འདྲེན་ དེ་ལཥ་ མི་སེའི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིན།  

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སེའི་ལཥ་འགུལ་ག་ཅི་ནང་
ཡང་ གལ་གཏོགཥ་མ་འབད་བར་ ལོ་
བདུན་ལགཔ་ཅིག་ཥོང་ཡོད་རུང་ གཞུང་གི་
དམིགཥ་གཏད་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ ༢༠༡༨-༢༠༢༠ 
ཅན་མ་ནང་ལུ་ ཤེཥ་རིག་དང་གཥོ་བའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་ལུ་ མདུན་ཕྲོགཥ་འཆར་
གཞི་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་
དཔལ་འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ ལཥ་འགུལ་
བཞི་ཚུད་དེ་ཡོད།    

སེ་ཚན་ ཀ པ་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབདཝ་ལཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་གནང་སིན་
དང་ ནམ་རྒྱུན་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ནང་
ལཥ་ སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད། སི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལཥ་ཕར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་གི་གནང་སིན་གི་ཐོབ་ལམ་མེདཔ་
ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་དང་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར། 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ིའཐུཥ་མ།ི 
སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཡདོ། 
བག་ོབཤའ་འཆང་དནོ་དང་ཚགོཥ་རྒྱན་དབང་ཆ། 
བགོ་བཤའ་འཆང་གངཥ་: ༦༦༠ (བོག་བཤའ་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.006%) 
ཚོགཥ་རྒྱན་: 40,267 (འཐུཥ་མ་ིབསྲོམཥ་ལཥ་ 0.303%། 

ལུང་ཕྲོགཥ་འཐུཥ་མི་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.466%) 
སིར་བཏང་མ་རྩ་བཙུགཥ་བཞག་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ 9.40། 
མ་རྩ་བཙུགཥ་བསྒྲུབཥ་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༠.58།  

 
 
 
 
 
དོམ་ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇ་ིའདི་ མདོ་ཆེན་དང་ 
ངོམ་མེཧ་བུབ་ཨཧ་མེཌ་འདི་ ཚབ་འཛིན་
མདོ་ཆེན་ས་ེ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ག་ི 
མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ འབྲུག་ག་ིངོ་
ཚབ་ཨིན།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འབྲུག་ལུ་གནཥ་
སྲོད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ངམོ་ཀ་ནོཀ་པཱན་ ལའྲོ་ཨ་ར་
ཡ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མདོ་ཆེན་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡགི་
ཚང་འདི་ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ སྲོ་ཕེ་ས་ེ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ གཞུང་ སེར་སེ་ 
ཞི་བའི་མ་ིསེ་ ཁེ་གྲོང་འབག་མ་ིཚུ་ དེ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་ག་ིབར་ན་ མཐུད་འབེལ་གཙ་ོ
བོ་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡིག་ཚང་དེ་གཥི་ སདི་བྱུཥ་ཀ་ི

ཨིན། སིན་འགྲུལ་མེད་པའི་གྲོགཥ་རམ་ཐོག་ལཥ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ ཥོ་ནམ་ཚོང་ལཱ་དང་ ནུཥ་ཤུགཥ་ 
སེལ་འདྲེན་ དེ་ལཥ་ མི་སེའི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ལུ་ 
གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིན།  

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སེའི་ལཥ་འགུལ་ག་ཅི་ནང་
ཡང་ གལ་གཏོགཥ་མ་འབད་བར་ ལོ་
བདུན་ལགཔ་ཅིག་ཥོང་ཡོད་རུང་ གཞུང་གི་
དམིགཥ་གཏད་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་ ༢༠༡༨-༢༠༢༠ 
ཅན་མ་ནང་ལུ་ ཤེཥ་རིག་དང་གཥོ་བའི་ལཥ་
འགུལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལུང་ཕྲོགཥ་མམ་
འབེལ་གི་རྒྱབ་སྲོར་ལུ་ མདུན་ཕྲོགཥ་འཆར་
གཞི་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གིཥ་ ལྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གཥེཥ་ལུང་ཕྲོགཥ་
དཔལ་འབྲོར་མམ་འབེལ་གི་ ལཥ་འགུལ་
བཞི་ཚུད་དེ་ཡོད།    

སེ་ཚན་ ཀ པ་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབདཝ་ལཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་གནང་སིན་
དང་ ནམ་རྒྱུན་གཥར་སྒྲུབ་ཐོན་ཁུངཥ་ནང་
ལཥ་ སེད་ཆུང་སིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད། སི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ལཥ་ཕར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་
དངུལ་གི་གནང་སིན་གི་ཐོབ་ལམ་མེདཔ་
ཨིན།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབྲུག་དང་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར། 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་ག་ིའཐུཥ་མ།ི 
སི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལུ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་ཡདོ། 
བག་ོབཤའ་འཆང་དནོ་དང་ཚགོཥ་རྒྱན་དབང་ཆ། 
བགོ་བཤའ་འཆང་གངཥ་: ༦༦༠ (བོག་བཤའ་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.006%) 
ཚོགཥ་རྒྱན་: 40,267 (འཐུཥ་མ་ིབསྲོམཥ་ལཥ་ 0.303%། 

ལུང་ཕྲོགཥ་འཐུཥ་མི་བསྲོམཥ་ལཥ་ 0.466%) 
སིར་བཏང་མ་རྩ་བཙུགཥ་བཞག་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ 9.40། 
མ་རྩ་བཙུགཥ་བསྒྲུབཥ་: ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༠.58།  

 
 
 
 
 
དོམ་ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇ་ིའདི་ མདོ་ཆེན་དང་ 
ངོམ་མེཧ་བུབ་ཨཧ་མེཌ་འདི་ ཚབ་འཛིན་
མདོ་ཆེན་ས་ེ ཨ་ེཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ག་ི 
མདོ་ཆེན་བཀོད་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ འབྲུག་ག་ིངོ་
ཚབ་ཨིན།  
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ འབྲུག་ལུ་གནཥ་
སྲོད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ ངམོ་ཀ་ནོཀ་པཱན་ ལའྲོ་ཨ་ར་
ཡ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མདོ་ཆེན་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡགི་
ཚང་འདི་ཡང་ སི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ལུ་ སྲོ་ཕེ་ས་ེ 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ གཞུང་ སེར་སེ་ 
ཞི་བའི་མ་ིསེ་ ཁེ་གྲོང་འབག་མ་ིཚུ་ དེ་ལཥ་ གོང་
འཕེལ་མམ་རྲོགཥ་ཚུ་ག་ིབར་ན་ མཐུད་འབེལ་གཙ་ོ
བོ་ཨིན། གནཥ་སྲོད་ཡིག་ཚང་དེ་གཥི་ སདི་བྱུཥ་ཀ་ི
གྲོཥ་བསྟུན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ མམ་འབལེ་ 
ཐབཥ་བྱུཥ་གོང་འཕལེ་དང་ལཥ་རིམ་ལཱ་ 
འགན་འཛིན་སྲོང་ཚུ་ནང་ གལ་གཏོགཥ་འབད་ 
བ་གིཥ་མ་དོ་བར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་  
གོང་འཕེལ་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ཡང་ ཤེཥ་ཡོན་གི་ 
གཞི་རེན་ས་ེ གལ་གཏོགཥ་འབདཝ་ཨིན།  
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་  
ལག་ལེན་འཐབ་མ་ི འབྲུག་གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ལཥ་ 
སེ་འདི་དངུལ་རྩིཥ་ལན་ཁག་ཨིན།  

 
 

 

འབལེ་བ་འཐབ་ཥ་ཚུ། 
 
འབྲུག་གི་གནཥ་སྲོད་ཡིག་
ཚང་། ནོར་འཛིན་ལམ་འྲོག་
མ། འབྲུག་ཐམི་ཕུག། 
www.adb.org/bhu
tan 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡིག་ཚང་ལ་ེབ། 
6 ཨེ་ཉི་བ་ི ཨ་ེབེ་ནིའུ། མཱན་དྲ་ལུ་ཡོང་ཁྲོམ། 
1550 མེ་ཊྲོ་ མ་ནི་ལ། ཕི་ལི་པིནཥི། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ +63 2 632 4444 
དཔར་འཕྲིན་ +63 2 636 2444 
 
དངུལ་རྩིཥ་ལན་ཁག། 
བཀྲིཥ་ཆོཥ་རྲོང་། 
འབྲུག་ཐིམ་ཕུག། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ +975 2 
322223/324867 
དཔར་འཕྲིན་ +975 2 323154  
དགོཥ་དོན་ཅན་གི་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ག་ི
ཡོངཥ་འབེལ་ཁ་བང་ཚུ། 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 
www.adb.org 

 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་གི་མཐོང་སྣང་། 
www.adb.org/publications/s
eries/asian-development-
outlook 
 
ལོ་བསར་སྙན་ཞུ། 
www.adb.org/documents/series/
adb-annual-reports 

 
གེར་བཞག་དཔེ་མཛོད། 

In this publication, “$” refers to US dollars. Figures are estimated by ADB unless otherwise cited. Data are as of 31 December 2017 unless otherwise indicated. Fact sheets are updated annually in April. 

centers, health systems, education and 
skills development, and agriculture.

ADB will continue to support initiatives 
in private sector development, 
governance, and capacity development. 
Nonlending assistance will focus on the 
country’s agribusiness, energy, transport, 
and social services. 

While ADB has not been involved 
in any social projects in Bhutan for 
more than 7 years, it has, in line with 
government objectives, included 
education and health projects in the 
Country Operations Business Plan, 
2018–2020. To support regional 
cooperation, ADB has also included 

four SASEC projects in this forward 
planning.  

As a Group A country, Bhutan is eligible 
for ADF grants and concessional OCR 
loans. From 2019, Bhutan is no longer 
eligible for ADF grants. 

ABOUT BHUTAN AND ADB 

ADB Membership 
Joined 1982

Shareholding and Voting Power
Number of shares held: 660 (0.006% of total shares)
Votes: 40,267 (0.303% of total membership,
 0.466% of total regional membership)
Overall capital subscription: $9.40 million
Paid-in capital subscription: $0.58 million

Kshatrapati Shivaji is the Director and Mahbub Ahmed is the Alternate Director representing 
Bhutan on the ADB Board of Directors.  

Kanokpan Lao-Araya is the ADB Country Director for the Bhutan Resident Mission. The resident 
mission was opened in 2014 and provides the primary operational link for activities between ADB and 
the government, the private sector, civil society stakeholders, and development partners. The resident 
mission engages in policy dialogue, country partnership strategy development and programming, and 
portfolio management, while also acting as a knowledge base on development issues in Bhutan. 
The Bhutan government agency handling ADB aff airs is the Ministry of Finance.
 
ABOUT THE ASIAN DEVELOPMENT BANK
ADB is a multilateral development bank owned by 67 members, 48 from the region and 19 from 
other parts of the world. ADB’s main instruments for helping its developing member countries are 
policy dialogue, loans, equity investments, guarantees, grants, and technical assistance. 
In 2017, lending volume was $18.72 billion (111 projects), with technical assistance at $200.53 million 
(246 projects) and grant-fi nanced projects at $597.49 million (24 projects). In addition, $11.92 billion 
was generated in direct value-added cofi nancing in the form of offi  cial loans and grants, other 
concessional cofi nancing, and commercial cofi nancing such as B loans, risk transfer arrangements, 
guarantee cofi nancing, parallel loans, parallel equity, and cofi nancing for transactions under ADB’s 
Trade Finance Program. From 1 January 2013 to 31 December 2017, ADB’s annual lending volume 
averaged $14.55 billion. In addition, investment grants and technical assistance funded by ADB and 
Special Funds resources averaged $617.74 million and $166.28 million over the same period. As of 
31 December 2017, the cumulative totals excluding cofi nancing were $255.14 billion in loans for 2,955 
projects in 44 countries, $8.36 billion in 328 grants, and $4.27 billion in technical assistance grants, 
including regional technical assistance grants.

CONTACTS

Bhutan Resident Mission
Lower Norzin Lam 
Thimphu, Bhutan
www.adb.org/bhutan

ADB Headquarters
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Tel +63 2 632 4444
Fax +63 2 636 2444

Ministry of Finance
Tashichhodzong
Thimphu, Bhutan
Tel +975 2 322223/324867
Fax +975 2 323154

Useful ADB websites

Asian Development Bank
www.adb.org

Asian Development Outlook
www.adb.org/publications/series/asian-
development-outlook

Annual Report
www.adb.org/documents/series/adb-annual-
reports

Depository Libraries
www.adb.org/publications/depositories

To access a complete list of development 
and economic indicators, visit: 

Statistics and Databases
www.adb.org/data/statistics



གྲོཥ་བསྟུན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ མམ་འབལེ་ཐབཥ་བྱུཥ་གོང་འཕེལ་དང་ལཥ་རིམ་ ལཱ་འགན་འཛིན་སྲོང་ཚུ་ནང་ 
གལ་གཏོགཥ་འབད་བ་གིཥ་མ་ད་ོབར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ གོང་འཕེལ་གནད་དནོ་ཚུ་ནང་ཡང་ ཤེཥ་ཡོན་གི་
གཞི་རེན་ས་ེ གལ་གཏོགཥ་འབདཝ་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 
འབྲུག་གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ལཥ་སེ་འདི་ དངུལ་རྩིཥ་ལན་ཁག་ཨིན།  

 
 

 

འབལེ་བ་འཐབ་ཥ་ཚུ། 
 
འབྲུག་གི་གནཥ་སྲོད་ཡིག་
ཚང་། ནོར་འཛིན་ལམ་འྲོག་
མ། འབྲུག་ཐམི་ཕུག། 
www.adb.org/bhu
tan 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡིག་ཚང་ལ་ེབ། 
6 ཨེ་ཉི་བ་ི ཨ་ེབེ་ནིའུ། མཱན་དྲ་ལུ་ཡོང་ཁྲོམ། 
1550 མེ་ཊྲོ་ མ་ནི་ལ། ཕི་ལི་པིནཥི། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ +63 2 632 4444 
དཔར་འཕྲིན་ +63 2 636 2444 
 
དངུལ་རྩིཥ་ལན་ཁག། 
བཀྲིཥ་ཆོཥ་རྲོང་། 
འབྲུག་ཐིམ་ཕུག། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ +975 2 
322223/324867 
དཔར་འཕྲིན་ +975 2 323154  
དགོཥ་དོན་ཅན་གི་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ག་ི
ཡོངཥ་འབེལ་ཁ་བང་ཚུ། 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 
www.adb.org 

 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་གི་མཐོང་སྣང་། 
www.adb.org/publications/s
eries/asian-development-
outlook 
 
ལོ་བསར་སྙན་ཞུ། 
www.adb.org/documents/series/
adb-annual-reports 

 
གེར་བཞག་དཔེ་མཛོད། 

གྲོཥ་བསྟུན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ མམ་འབལེ་ 
ཐབཥ་བྱུཥ་གོང་འཕལེ་དང་ལཥ་རིམ་ལཱ་ 
འགན་འཛིན་སྲོང་ཚུ་ནང་ གལ་གཏོགཥ་འབད་ 
བ་གིཥ་མ་དོ་བར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་  
གོང་འཕེལ་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ཡང་ ཤེཥ་ཡོན་གི་ 
གཞི་རེན་ས་ེ གལ་གཏོགཥ་འབདཝ་ཨིན།  
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་  
ལག་ལེན་འཐབ་མ་ི འབྲུག་གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ལཥ་ 
སེ་འདི་དངུལ་རྩིཥ་ལན་ཁག་ཨིན།  

 
 

 

འབལེ་བ་འཐབ་ཥ་ཚུ། 
 
འབྲུག་གི་གནཥ་སྲོད་ཡིག་
ཚང་། ནོར་འཛིན་ལམ་འྲོག་
མ། འབྲུག་ཐམི་ཕུག། 
www.adb.org/bhu
tan 
 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡིག་ཚང་ལ་ེབ། 
6 ཨེ་ཉི་བ་ི ཨ་ེབེ་ནིའུ། མཱན་དྲ་ལུ་ཡོང་ཁྲོམ། 
1550 མེ་ཊྲོ་ མ་ནི་ལ། ཕི་ལི་པིནཥི། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ +63 2 632 4444 
དཔར་འཕྲིན་ +63 2 636 2444 
 
དངུལ་རྩིཥ་ལན་ཁག། 
བཀྲིཥ་ཆོཥ་རྲོང་། 
འབྲུག་ཐིམ་ཕུག། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ +975 2 
322223/324867 
དཔར་འཕྲིན་ +975 2 323154  
དགོཥ་དོན་ཅན་གི་ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ག་ི
ཡོངཥ་འབེལ་ཁ་བང་ཚུ། 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། 
www.adb.org 

 
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་གི་མཐོང་སྣང་། 
www.adb.org/publications/s
eries/asian-development-
outlook 
 
ལོ་བསར་སྙན་ཞུ། 
www.adb.org/documents/series/
adb-annual-reports 

 
གེར་བཞག་དཔེ་མཛོད། 

www.adb.org/publications/depositories 
 
གོང་འཕེལ་དང་དཔལ་འབྲོར་གི་བརྡ་སྲོན་ཡངོཥ་རྲོགཥ་ ཕབ་ལེན་ག་ིདོན་ལུ་ འདི་ནང་གཟིགཥ་ཚུགཥ།: 
 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར།  
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་འདི་ འཐུཥ་མི་གངཥ་ ༦༧ གི་ བདག་ཐོག་གི་ རྒྱལ་སི་གོང་འཕལེ་དངུལ་
ཁང་ཅིག་ཨནིམ་ད་ འདི་ནང་ ལུང་ཕྲོགཥ་ནང་ལཥ་ འཐུཥ་མི་ ༤༨ དང་ འཛམ་གིང་ཥ་གནཥ་གཞན་ནང་
ལཥ་ འཐུཥ་མ་ི ༡༩ ཡོད། གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ འཐུཥ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་
འབད་ཐབཥ་ལུ་ སདི་བྱུཥ་གྲོཥ་བསྟུན་དང་ སིན་འགྲུལ་ བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞ་ིབཙུགཥ་ འགན་ལེན་ གནང་
སིན་ དེ་ལཥ་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཐབཥ་ལམ་གཙ་ོབོ་ཚུ་ཨིན།  
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་ ཌ་ོལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༨.༧༢ (ལཥ་འགུལ་གངཥ་ ༡༡༡)དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༢༠༠.༥༣ (ལཥ་འགུལ་གངཥ་ ༢༤༦) དེ་ལཥ་ གནང་སིན་ཐགོ་གི་ལཥ་འགུལ་ 
ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༩༧.༤༩ (ལཥ་འགུལ་གངཥ་ ༢༤) གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨནི། འདི་ཁ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ 
༡༡.༩༢ འབད་མི་ཅགི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་གི་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་འྲོག་ལུ་ གཞུང་ཐོག་
སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ སེད་ཆུང་ཐོག་གི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་གཞན་ཚུ་ ད་ེལཥ་ ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་མ་
དངུལ་དང་ ཐད་ཀར་གི་སིན་འགྲུལ་ སྲོད་ལེན་ག་ིམམ་རུབ་མ་དངུལ་ཚུ་ལཥ་ གནཥ་གོང་འཐེབ་བཀལ་ཐོག་ལཥ་
ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེཥ་ ༡ ལཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚཥེ་ ༣༡ 
གི་བར་ན་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་གི་ དཔྱ་སྙྲོམཥ་ལོ་བསར་སིན་འགྲུལ་ད་ེ ཌོ་ལར་ཐརེ་འབུམ་ ༡༤.༥༥ 
གུ་གནཥ་ནུག། འདི་ཁ་ལུ་ དུཥ་ཡུན་དེ་ནང་ ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་དང་ དམིགཥ་བཥལ་མ་དངུལ་གི་
ཐོན་ཁུངཥ་ཐོག་ལཥ་  མ་དངུལ་བཙུགཥ་ཡོད་མ་ི མ་རྩ་གཞ་ིབཙུགཥ་གནང་སིན་དང་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་འདི་ 
གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ དཔྱ་སྙྲོམཥ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༦༡༧.༧༤ དང་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༡༦༦.༢༨ གུ་གནཥ་ནུག།  
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའ་ིཚེཥ་ ༣༡ ལུ་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་མ་བརྩིཥ་བའི་ ཡོངཥ་བསྲོམཥ་འབད་བ་
ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ ༤༤ ནང་ལུ་ ལཥ་འགུལ་ ༢,༩༥༥ ག་ིདོན་ལུ་ སིན་འགྲུལ་ཌོ་ལར་ཐརེ་འབུམ་ ༢༥༥.༡༤ 
དང་  གནང་སིན་གངཥ་ ༣༢༨ ཀ་ིདོན་ལུ་ ཌ་ོལར་ཐརེ་འབུམ་ ༨.༣༦ དེ་ལཥ་ ལུང་ཕྲོགཥ་ཀི་ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་གནང་སིན་བརྩཥི་ཏེ་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་གནང་སིན་དེ་ ཌ་ོལར་ཥ་ཡ་ ༤.༢༧ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་
ཨིན།  
 
 
 

 
གནད་སྡུད་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་
རེན་ཚུ། 
www.adb.org/data/s
tatistics 

 
 
 
 
 
 

www.adb.org/publications/depositories 
 
གོང་འཕེལ་དང་དཔལ་འབྲོར་གི་བརྡ་སྲོན་ཡངོཥ་རྲོགཥ་ ཕབ་ལེན་ག་ིདོན་ལུ་ འདི་ནང་གཟིགཥ་ཚུགཥ།: 
 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར།  
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་འདི་ འཐུཥ་མི་གངཥ་ ༦༧ གི་ བདག་ཐོག་གི་ རྒྱལ་སི་གོང་འཕལེ་དངུལ་
ཁང་ཅིག་ཨནིམ་ད་ འདི་ནང་ ལུང་ཕྲོགཥ་ནང་ལཥ་ འཐུཥ་མི་ ༤༨ དང་ འཛམ་གིང་ཥ་གནཥ་གཞན་ནང་
ལཥ་ འཐུཥ་མ་ི ༡༩ ཡོད། གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ འཐུཥ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་
འབད་ཐབཥ་ལུ་ སདི་བྱུཥ་གྲོཥ་བསྟུན་དང་ སིན་འགྲུལ་ བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞ་ིབཙུགཥ་ འགན་ལེན་ གནང་
སིན་ དེ་ལཥ་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཐབཥ་ལམ་གཙ་ོབོ་ཚུ་ཨིན།  
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་ ཌ་ོལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༨.༧༢ (ལཥ་འགུལ་གངཥ་ ༡༡༡)དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༢༠༠.༥༣ (ལཥ་འགུལ་གངཥ་ ༢༤༦) དེ་ལཥ་ གནང་སིན་ཐགོ་གི་ལཥ་འགུལ་ 
ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༩༧.༤༩ (ལཥ་འགུལ་གངཥ་ ༢༤) གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨནི། འདི་ཁ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ 
༡༡.༩༢ འབད་མི་ཅགི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་གི་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་འྲོག་ལུ་ གཞུང་ཐོག་
སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ སེད་ཆུང་ཐོག་གི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་གཞན་ཚུ་ ད་ེལཥ་ ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་མ་
དངུལ་དང་ ཐད་ཀར་གི་སིན་འགྲུལ་ སྲོད་ལེན་ག་ིམམ་རུབ་མ་དངུལ་ཚུ་ལཥ་ གནཥ་གོང་འཐེབ་བཀལ་ཐོག་ལཥ་
ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེཥ་ ༡ ལཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚཥེ་ ༣༡ 
གི་བར་ན་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་གི་ དཔྱ་སྙྲོམཥ་ལོ་བསར་སིན་འགྲུལ་ད་ེ ཌོ་ལར་ཐརེ་འབུམ་ ༡༤.༥༥ 
གུ་གནཥ་ནུག། འདི་ཁ་ལུ་ དུཥ་ཡུན་དེ་ནང་ ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་དང་ དམིགཥ་བཥལ་མ་དངུལ་གི་
ཐོན་ཁུངཥ་ཐོག་ལཥ་  མ་དངུལ་བཙུགཥ་ཡོད་མ་ི མ་རྩ་གཞ་ིབཙུགཥ་གནང་སིན་དང་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་འདི་ 
གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ དཔྱ་སྙྲོམཥ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༦༡༧.༧༤ དང་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༡༦༦.༢༨ གུ་གནཥ་ནུག།  
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའ་ིཚེཥ་ ༣༡ ལུ་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་མ་བརྩིཥ་བའི་ ཡོངཥ་བསྲོམཥ་འབད་བ་
ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ ༤༤ ནང་ལུ་ ལཥ་འགུལ་ ༢,༩༥༥ ག་ིདོན་ལུ་ སིན་འགྲུལ་ཌོ་ལར་ཐརེ་འབུམ་ ༢༥༥.༡༤ 
དང་  གནང་སིན་གངཥ་ ༣༢༨ ཀ་ིདོན་ལུ་ ཌ་ོལར་ཐརེ་འབུམ་ ༨.༣༦ དེ་ལཥ་ ལུང་ཕྲོགཥ་ཀི་ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་གནང་སིན་བརྩཥི་ཏེ་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་གནང་སིན་དེ་ ཌ་ོལར་ཥ་ཡ་ ༤.༢༧ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་
ཨིན།  
 
 
 

 
གནད་སྡུད་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་
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www.adb.org/publications/depositories 
 
གོང་འཕེལ་དང་དཔལ་འབྲོར་གི་བརྡ་སྲོན་ཡངོཥ་རྲོགཥ་ ཕབ་ལེན་ག་ིདོན་ལུ་ འདི་ནང་གཟིགཥ་ཚུགཥ།: 
 
ཨ་ེཤ་ིཡ་གངོ་འཕལེ་དངུལ་ཁང་སྐྲོར།  
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་འདི་ འཐུཥ་མི་གངཥ་ ༦༧ གི་ བདག་ཐོག་གི་ རྒྱལ་སི་གོང་འཕལེ་དངུལ་
ཁང་ཅིག་ཨནིམ་ད་ འདི་ནང་ ལུང་ཕྲོགཥ་ནང་ལཥ་ འཐུཥ་མི་ ༤༨ དང་ འཛམ་གིང་ཥ་གནཥ་གཞན་ནང་
ལཥ་ འཐུཥ་མ་ི ༡༩ ཡོད། གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསང་ཡོད་མི་ འཐུཥ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ གྲོགཥ་རམ་
འབད་ཐབཥ་ལུ་ སདི་བྱུཥ་གྲོཥ་བསྟུན་དང་ སིན་འགྲུལ་ བགོ་བཤའི་མ་རྩ་གཞ་ིབཙུགཥ་ འགན་ལེན་ གནང་
སིན་ དེ་ལཥ་ ཁྱད་རིག་གྲོགཥ་རམ་ཚུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ ཐབཥ་ལམ་གཙ་ོབོ་ཚུ་ཨིན།  
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་ལུ་ སིན་འགྲུལ་ ཌ་ོལར་ཐེར་འབུམ་ ༡༨.༧༢ (ལཥ་འགུལ་གངཥ་ ༡༡༡)དང་ ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༢༠༠.༥༣ (ལཥ་འགུལ་གངཥ་ ༢༤༦) དེ་ལཥ་ གནང་སིན་ཐགོ་གི་ལཥ་འགུལ་ 
ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༥༩༧.༤༩ (ལཥ་འགུལ་གངཥ་ ༢༤) གུ་གནཥ་ཡོདཔ་ཨནི། འདི་ཁ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ 
༡༡.༩༢ འབད་མི་ཅགི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་གི་ ཚོང་འབེལ་མ་དངུལ་ལཥ་རིམ་འྲོག་ལུ་ གཞུང་ཐོག་
སིན་འགྲུལ་དང་གནང་སིན་ སེད་ཆུང་ཐོག་གི་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་གཞན་ཚུ་ ད་ེལཥ་ ཚོང་འབེལ་མམ་རུབ་མ་
དངུལ་དང་ ཐད་ཀར་གི་སིན་འགྲུལ་ སྲོད་ལེན་ག་ིམམ་རུབ་མ་དངུལ་ཚུ་ལཥ་ གནཥ་གོང་འཐེབ་བཀལ་ཐོག་ལཥ་
ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། སི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེཥ་ ༡ ལཥ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚཥེ་ ༣༡ 
གི་བར་ན་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་གི་ དཔྱ་སྙྲོམཥ་ལོ་བསར་སིན་འགྲུལ་ད་ེ ཌོ་ལར་ཐརེ་འབུམ་ ༡༤.༥༥ 
གུ་གནཥ་ནུག། འདི་ཁ་ལུ་ དུཥ་ཡུན་དེ་ནང་ ཨེ་ཤ་ིཡ་གོང་འཕལེ་དངུལ་ཁང་དང་ དམིགཥ་བཥལ་མ་དངུལ་གི་
ཐོན་ཁུངཥ་ཐོག་ལཥ་  མ་དངུལ་བཙུགཥ་ཡོད་མ་ི མ་རྩ་གཞ་ིབཙུགཥ་གནང་སིན་དང་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་འདི་ 
གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ དཔྱ་སྙྲོམཥ་ལུ་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༦༡༧.༧༤ དང་ ཌོ་ལར་ཥ་ཡ་ ༡༦༦.༢༨ གུ་གནཥ་ནུག།  
 
སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའ་ིཚེཥ་ ༣༡ ལུ་ མམ་རུབ་མ་དངུལ་མ་བརྩིཥ་བའི་ ཡོངཥ་བསྲོམཥ་འབད་བ་
ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ ༤༤ ནང་ལུ་ ལཥ་འགུལ་ ༢,༩༥༥ ག་ིདོན་ལུ་ སིན་འགྲུལ་ཌོ་ལར་ཐརེ་འབུམ་ ༢༥༥.༡༤ 
དང་  གནང་སིན་གངཥ་ ༣༢༨ ཀ་ིདོན་ལུ་ ཌ་ོལར་ཐརེ་འབུམ་ ༨.༣༦ དེ་ལཥ་ ལུང་ཕྲོགཥ་ཀི་ཁྱད་རིག་
གྲོགཥ་རམ་གནང་སིན་བརྩཥི་ཏེ་ ཁྱད་རགི་གྲོགཥ་རམ་གནང་སིན་དེ་ ཌ་ོལར་ཥ་ཡ་ ༤.༢༧ གུ་གནཥ་ཡོདཔ་
ཨིན།  
 
 
 

 
གནད་སྡུད་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་
རེན་ཚུ། 
www.adb.org/data/s
tatistics 
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དཔེ་བསྐྲུན་འདི་ནང་ལུ་ “ཌོ་ལར་” ཟེར་མི་འདི་ ཡུ་ཨེཥ་ཌོ་ལར་ལུ་གོ། ཨང་རྩིཥ་ཚུ་ ལོགཥ་སུ་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་  
དེ་མིན་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིཥ་ ཚོད་རྩིཥ་བཏོན་པའི་ཨང་རཙིཥ་ཨིན། གནད་དོན་ལོགཥ་སུ་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགཥ་ 
དེ་མིན་ གནད་སྡུད་ཚུ་ སི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚེཥ་ ༡ ལུ་ཨིན། བདེན་ཁུངཥ་གཞི་ཤོག་ཚུ་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་  
སི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ དུཥ་མཐུན་བཟྲོཝ་ཨིན།  


