
༣༡/༡༢/༢༠༡༣ ཚུན།

དངོས་དོན་གྱི་ཡིག་ཆ།

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ།

འབྲུག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལུ་ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་
ཚེས་༣༡ ཚུན་ཚོད་ལུ་ དངུལ་ཁང་གིས་བསྐྱིན་འགྲུལ་༢༩ གི་དོན་ལུ་དྲོ་ལར་ས་ཡ་༣༣༧.༤༦ དང་ གནང་སྦྱིན་༩ གི་དོན་ལུ་དྲོ་
ལར་ས་ཡ་༡༣༥.༣༩ ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་༡༢༩ གི་དོན་ལུ་ དྲོ་ལར་ས་ཡ་ ༥༤.༨༩ ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།
 ས་གོ་དོགས་དྲག་དང་ སྐོབས་ཚུད་ཀྱི་ས་མཚམས་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ཆུར་
བརྟེན་གློག་མེ་གི་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ་གོ་སྐབས་ཕྱེས་ཏེ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་འཕར་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོད། འདི་གིས་འབད་ འབྲུག་གིས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་ལུ་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཡང་
མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་མ་ཚད་ ལོ་སྟོང་གོང་འཕེལ་དམིགས་དོན་གྲུབ་ནི་ནང་ཡང་ མངོན་གསལ་
ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ཏེ་ཡོད།
 ཨིན་རུང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཞི་འགྱམ་རྒྱ་ཆུང་མི་དང་ སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་ཚད་ཅིག་ལས་
མེད་མི་ དེ་ལས་ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་གོང་འཕེལ་གྱི་གདོང་ལེན་ལེ་ཤ་ཅིག་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབྱུང་སྟེ་ཡོད། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་འཕར་འདི་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ གཙོ་ཆེ་ཤོས་མ་རྩ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གཏང་དགོ་མི་ཆུར་བརྟེན་གློག་མེ་
ལས་འགུལ་གུར་ཤུགས་བཏོན་ཏེ་ཡོད། ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ ན་
གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་འཕར་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཡོག་འཚོལ་ནི་གི་དཀའ་ངལ་འདི་ ཡར་སེང་འགྱོ་
བཞིན་དུ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཞི་འགྱམ་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ ཡར་འཕེལ་
ཏེ་ཀུན་ཚང་གི་གོ་སྐབས་མང་སུ་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་འདུག།

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ་ཚུ། 

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་གྲོང་གསེབ་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལས་རིམ་ལུ་
འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡི། དངུལ་ཁང་འདི་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ གྲོང་གསེབ་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་
གྱི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ལསའ་གུལ་གཉིས་དང་ མཇུག་བསྡུ་ཚར་མི་ལས་འགུལ་གསུམ་གྱིས་ འབྲུག་ལུ་
གུང་པ་༣༧,༠༠༠ ལྷམ་ཙམ་ཅིག་ ཡངན་ གྲོང་གསེབ་གུང་པ་བརྒྱ་ཆ་༤༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ལུ་གློག་མེ་བཀྲམ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་
ལས་ འབྲུག་གཞུང་གི་གློག་མེ་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་དམིགས་གཏད་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་སྦེ་རང་འབྱུང་ནི་ཨིན་
པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ ཆུར་བརྟེན་གློག་མེ་དང་ སླར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གྱི་
དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡར་སེང་འབད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ སླར་འབྱུང་གློག་མེ་གོང་འཕེལ་
ལས་འགུལ་གྱིས་ དར་དཀར་ཆུ་ཆུར་བརྟེན་གློག་མེ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གསར་གཏོད་ཀྱི་མ་དངུལ་རོགས་རམ་གྱི་ཐབས་ལམ་
ཐོག་ལས་ མི་དམང་སྡེ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་མ་དངུལ་སྤྲོད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡི།  ལས་འགུལ་འདི་ནང་ སྔར་ལས་ཡོད་མི་རྒྱུན་
ཐག་གི་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི་དང་ རྒྱུན་ཐག་མེད་ས་ལུ་ཉིན་དྲོད་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ གྲོང་གསེབ་
ས་གནས་ཚུ་ནང་གི་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ཁྱིམ་ཚུ་དང་ མི་དམང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ནང་ གྲོང་གསེབ་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་ཡང་
ཚུདཔ་ཨིན། འདི་དང་གཅི་ཁར་ སླར་འབྱུང་གློག་མེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་འདི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ གྲོང་གསེབ་གོང་
འཕེལ་ མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ཚུགས་པའི་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ལས་འགུལ་བཟོ་བཀོད་དང་ ལག་
ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༧ པའི་ནང་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཀྲ་ཨིས་ཀྲེཀྲ་གི་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཕན་ཤུགས་
ཀྱི་གཟེངས་བསྟོད་ཐོབ་སྟེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༡ པ། འབྲུག་: ༢༠༡༣ གྱི་བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ གནང་སྦྱིན་གྱི་
གནང་བ། (དྲོ་ལར་ས་ཡ་)ཀ་

བསྐྱིནའགྲུལ་

རང་དབང་ཐོག་
སྤྱོད་ནི་

རང་དབང་ཐོག་
སྤྱོད་ནི་མེན་མི་

ཁྱད་རིག་ལས་
རོགས་

གནང་སྦྱིན བསྡོམས

༥༣.༡༩ –  ༡.༢༥  ༢༠.༨༡  ༧༥.༢༥ 

– = མེད།
ཀ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་མ་དངུལ་ཚུ་མི་ཚུད།

ཐིག་ཁྲམ་༢ པ། འབྲུག་: སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ལུ་ ཨེ་དྲི་བི་གི་དམིགས་བསལ་མ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལས་
མ་དངུལ་རོགས་རམ་བྱིན་མི་ གསོག་འཇོག་གི་སྔ་གཡར་དང་གནང་སྦྱིན། 
(༡༩༦༦–༢༠༡༣)ཀ

སྡེ་ཚན་ ཨང་
དངུལ་བསྡོམས་
(དྲོ་ལར་ས་ཡ་) %ཁ

སོ་ནམ་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ ༢ ༧.༧༨ ༡.༦༤
ཤེས་རིག་ ༢ ༡༤.༡༣ ༢.༩༨
ནུས་ཤུགས་ ༨ ༡༩༢.༧༧ ༤༠.༦༨
དངུལ་རྩིས་ ༥ ༢༣.༥༠ ༤.༩༦
གསོ་བ་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྐྱོབ་ ༡ ༡༠.༠༠ ༢.༡༡
བཟོ་གྲྭ་དང་ཚོང་ ༥ ༢༧.༨༢ ༥.༨༧
སྡེ་ཚན་སྣ་མང་ ༣ ༣༢.༢༧ ༦.༨༡
མི་དམང་སྡེ་ཚན་འཛིན་སྐྱོང་ ༢ ༣༥.༠༠ ༧.༣༩
སྐྱེལ་འདྲེན་དང་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ ༧ ༩༦.༩༨ ༢༠.༤༧
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ ཁྲོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་
དང་ཞབས་ཏོག་གཞན། ༣ ༣༣.༦༠ ༧.༠༩
བསྡོམས་ ༣༨ ༤༧༣.༨༥ ༡༠༠.༠༠
དངུལ་སྤྲོད་བསྡོམས་                    དྲོ་ལར་ས་ཡ་༣༥༥.༨

བརྡ་འཕྲུལ་ = བརྡ་དོན་དང་རྒྱུན་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག།

ཀ་ ལག་བྲིས་མ་བཀོད་པའི་ཧེ་མར་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་ ཡངན་ཆ་མེད་བཏང་མི་
བསྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་མི་ཚུད། རང་དབང་ཐོག་སྤྱོད་མི་དང་ རང་དབང་ཐོག་སྤྱོད་
མི་མེན་མི་བསྐྱིན་འགྲུལ་གཉིས་ཆ་ར་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་
དང་དམིགས་བསལ་གྱི་མ་གཞན་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་བཏང་མི་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན། དམིགས་བསལ་གྱི་མ་དངུལ་གཞན་གྱི་གྲངས་སུ་ ཨེ་ཤི་ཡའི་ རྐྱེན་
ངན་འཚུབས་ཆེན་གྱི་མ་དངུལ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིག་རྐྱེན་ངན་གདོང་ལེན་
མ་དངུལ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བའི་མ་དངུལ་ པ་ཀིས་ཏཱན་ས་གཡོམ་གྱི་མ་
དངུལ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ཁ་  སྐོར་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་གིས་ བསྡོམས་རྩིས་མི་རྐྱབ།



 ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ ལམ་སེལ་ལས་འགུལ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ཐོག་
ལས་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་གཞུང་ལམ་གི་དོན་ལུ་ལས་རོགས་འཕྲོ་
མཐུད་དེ་རང་བྱིན་ཏེ་ཡོད། འཁོར་ལམ་ཡར་དྲག་ལས་འགུལ་གྱི་འོག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་
དངུལ་ཁང་གིས་ ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་དེ་གིས་ འགྲོ་
འགྲུལ་གྱི་དུས་ཡུན་མར་ཕབ་འབདཝ་མ་ཚད་ སྣུམ་འཁོར་ལག་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་གོང་ཚད་ཚུ་ཡང་
མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཏེ་ཡོད། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཁོར་ལམ་རྒྱུན་འབྲེལ་ལས་
འགུལ་གྱིས་ ཀྲོང་གསར་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུ་དང་ཀྲོང་གསར་བར་ནའི་གཞུང་ལམ་ཆ་ཤས་ཅིག་
རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་མ་དངུལ་སྤྲོད་དེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ འཁོར་
ལམ་རྒྱུན་འབྲེལ་ལས་འགུལ་༢ པའི་ཐོག་ལས་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་
འབད་ནི་ལུ་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ས་མཚམས་ཕན་ཚུན་གྱི་རྒྱུན་ལམ་ཡར་
དྲག་གཏང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་ལམ་དང་ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། 
 ཁྲོམ་གང་མགྱོགས་རྒྱ་བསྐྱེད་འགྱོ་མི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་འདི་
གིས་ ཁྲོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྤྲོད་ནི་དང་ སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་
ནང་ གཞུང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ དངུལ་ཁང་འདི་གིས་འབྲེལ་
གཏོགས་ཀྱི་ཕན་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་རང་ ཐིམ་ཕུ་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་དགོས་མཁོ་ཆེ་དྲག་སྦེ་
འཐོན་ཏེ་ཡོད་མི་ཁྲོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུའི་དོན་ལུ་ཟད་སོང་བཏང་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིནམ་དང་ 
འདི་གིས་མི་དམང་གསོ་བ་དང་ མཐའ་འཁོར་ གནས་སྡོདཔ་༡༣༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་
འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས་ཅི།
 དངུལ་རྩིས་ཀྱི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཁང་འདི་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ 
གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་གཙོ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ལཱ་འབད་དེ་ཡོད། གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་
ཁང་འདི་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་བཏུབ་མི་ཅིག་
བཟོ་ནི་ནང་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད། འཕྲལ་ཁམས་ལུ་མཇུག་བསྡུ་མི་དངུལ་འབྲེལ་
སྡེ་ཚན་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཚད་འཛིན་དང་མ་རྩའི་ཚོང་ལམ་གྱི་ཁྲིམས་
བཟོ་ངོས་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་རྩ ་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་
ཡོདཔ་དང་ ལས་འཛིན་གཞུང་སྐྱོང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ ཏི་རུའི་གཡོ་ཟོལ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ རྩིས་ལས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་སྤྱི་མཚུངས་བཟོ་ནི་ཚུ་ཨིན། གནམ་ལོ་
༢༠༡༣ ལུ་ འབྲུག་གི་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱིའི་རྩིས་ཆད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་མ་ལང་
བའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ རྒྱ་ཁྱབ་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཛིན་
སྐྱོང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ལུ་གཞི་བཞག་མི་བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་ གནང་སྦྱིན་ཚུ་
བྱིན་ཏེ་ཡོད།

རང་དབང་ཐོག་ལུ་སྤྱོད་ནི་མེན་པའི་ལག་ལེན།

སྒེར་གྱི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ལུ་ དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ རང་དབང་ཐོག་སྤྱོད་ནི་
མེན་པའི་མི་དམང་སྡེ་ཚན་དང་ སྒེར་སྡེ་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ཐད་ཀར་སྤྲོད་ནི་དང་ 
འདྲ་མཉམ་དངུལ་སྤྲོད་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ གན་ལེན་ ཚོང་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་མ་
དངུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལས་རོགས་བྱིནམ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་འགོ་བཙུགས་
ཞིནམ་ལས་ དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་ནང་ དངུལ་བསྡོམས་དྲོ་ལར་
ས་ཡ་༠.༥ འབད་མི་ སྒེར་གྱི་ལས་འགུལ་གཅིག་ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།
 དངུལ་ཁང་འདི་གི་ ཚོང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཚོང་གི་

ཐིག་ཁྲམ་༤ པ། འབྲུག་: ལས་འགུལ་མཐར་འཁྱོལ་ཚད་གཞི།

སྡེ་ཚན་ %ཀ
ཚད་བཀོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་/

ལས་རིམ་གྱངས་ཁ།
སོ་ནམ་དང་རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ ༡༠༠.༠ ༡
ཤེས་རིག་ ༥༠.༠ ༢
ནུས་ཤུགས་ ༡༠༠.༠ ༣
དངུལ་རྩིས་ ༣༣.༣ ༣
གསོ་བ་དང་མི་སྡེ་ཉེན་སྐྱོབ་ ༡༠༠.༠ ༡
བཟོ་གྲྭ་དང་ཚོང་ ༡༠༠.༠ ༡
ལས་སྡེ་མང་བསྡོམས་ ༥༠.༠ ༢
སྐྱེལ་འདྲེན་དང་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ ༡༠༠.༠ ༣
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ཁྲོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་
དང་ཞབས་ཏོག་གཞན་ ༡༠༠.༠ ༡
          བསྡོམས་ ༧༦.༥ ༡༧
     ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ལོ་

༡༩༨༠ གྱ་གྲངས་ནང་ ༥༠.༠ ༤
༡༩༩༠ གོ་གྲངས་ནང་ ༨༣.༣ ༦
༢༠༠༠ བཅུ་མེད་ནང་ ༨༥.༧ ༧

བརྡ་འཕྲུལ་ = བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག།
ཀ ལས་འགུལ་/ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྙན་ཞུ་གི་ སྤྱི་སྙོམས་གྲུབ་འབྲས་དང་ ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་ཆ་སྦྱོར་ དེ་
ལས་ལས་འགུལ་/ལས་རིམ་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ལས་འགུལ་ཆ་སྦྱོར་སྙན་ཞུ་དང་ ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་
ཚད་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་སྙན་ཞུ་དང་ ཆ་སྦྱོར་སྙན་ཞུ་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཚད་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིན།

 འབྱུང་ཁུངས་: ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་དང་ ལས་འགུལ་ཆ་སྦྱོར་སྙན་ཞུ་ ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་ཚུ་ནང་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་གྱི་ཚད་བཀོད་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༥ པ། འབྲུག་: རང་དབང་ཐོག་སྤྱོད་མི་བུ་ལོན་དང་གནང་སྦྱིན་ཚུའི་གནས་རིམ་ལཱ་
               ཤུལ་སྤུས་ཚད་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་ ༢༠༡༢–༢༠༡༣

ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་བསྐྱིན་འགྲུལ་ (༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན)  ༧
༢༠༡༢ (དྲོ་ལར་ས་ཡ་) ༢༠༡༣ (དྲོ་ལར་ས་ཡ་)

ཁག་འབག་སྤྲོད་ཐོ་/ཁས་ལེན་ཀ་ཁ་ ༧.༠ ༣༧.༠
སྤྲོད་ཐོ་ཀ ༡༩.༦ ༢༢.༩

ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནང་སྦྱིན་(༣༡/༡༢/༢༠༡༣ ཚུན་)ག ༦
༢༠༡༢ (དྲོ་ལར་ས་ཡ་) ༢༠༡༣ (དྲོ་ལར་ས་ཡ་)

ཁག་འབག་སྤྲོད་ཐོ་/ཁས་ལེན་ཀ་ཁ་ ༤.༨ ༤.༠
སྤྲོད་ཐོ་ཀ ༡༩.༩ ༣༧.༣

དཀའ་ངལ་ལས་འགུལ་ངོ་མ་ (%) –

– = མེད།
དྲན་ཐོ་: སྐོར་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་གིས་ བསྡོམས་རྩིས་མི་རྐྱབ།
ཀ  བཏབ་ཚར་མི་བསྐྱིན་འགྲུལ་/གནང་སྦྱིན་ ལོ་དེ་ནང་ཁག་འབག་སྤྲོད་མི་ ཡངན་དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ཁ  སྲིད་བྱུས་ལུ་གཞི་བཞག་མི་བུ་ལོན་/གནང་སྦྱིན་ཚུ་མི་ཚུད།
ག  ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་མ་དངུལ་གཞན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༣ པ། འབྲུག་: འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
               གསོག་འཇོག་རང་དབང་ཐོག་
               སྤྱོད་མི་མེན་པའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར།

ལས་འགུལ་གྱངས་ཁ་ ༡
དངུལ་བསྡོམས་ (དྲོ་ལར་ས་ཡ་)

བསྐྱིན་འགྲུལ་                  –

བགོ་མཉམ་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ ༠.༥༣
གན་ལེན་                  –

ཚོང་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་                  –

བསྡོམས་ ༠.༥༣

– = མེད།



ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ་ཚུ། 

མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་རོགས་རམ། 

མཉམ་རོགས། 

མཁོ་སྒྲུབ།

མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་རོགས་རམ་གྱི་ལག་ལེན་འདི་ཚུ་གིས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གི་མ་དངུལ་བྱིན་མི་མཉམ་རོགས་དང་ གཞུང་ ཡངན་ཁོང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ མང་བསྡོམས་
མ་དངུལ་རོགས་རམ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ དེ་ལས་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་ལས་
འགུལ་ཚུ་ནང་མ་དངུལ་སྤྲོད་ནི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན། མ་དངུལ་ཁ་
སྐོང་ཚུ་ཡང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་ གནང་སྦྱིན་ དེ་ལས་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་མ་དངུལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཚོང་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ཉེན་བཅོལ་སྤྲོད་ལེན་འཛིན་སྐྱོང་ བགོ་
མཉམ་བསྐྱིན་འགྲུལ་ དེ་ལས་དངུལ་ཁང་འདི་གི་ ཚོང་གི་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་གྱི་འོག་ལུ་སྤྲོད་
ལེན་གྱི་དོན་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་སྤྲོད་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་བྱིནམ་ཨིན།
 སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ལས་ འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་
བཙུགས་ལས་འགུལ་༨ ཀྱི་དོན་ལུ་མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་བྱིན་ནི་གི་གནང་སྦྱིན་དངུལ་
བསྡོམས་དྲོ་ལར་ས་ཡ་༡༢.༧ དང་ ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ལས་འགུལ་༡༤ གི་དོན་ལུ་དྲོ་ལར་
ས་ཡ་༩.༣ སྤྲོད་དེ་ཡོད། གསོག་འཇོག་གི་ཐད་ཀར་གནས་གོང་མཉམ་བསྡོམས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་
མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་སྤྲོད་ནི་འདི་ འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་
གཅིག་གི་དོན་ལུ་དྲོ་ལར་ས་ཡ་༣.༠༥ ཨིན་པས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ཚོད་ལུ་མཉམ་
འབྲེལ་མ་དངུལ་བཏང་མི་ལས་འགུལ་གྱི་བཅུད་དོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་
ལས་ཐོབ་ཚུགས། www.adb.org/countries/bhutan/cofinancing

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལས་
ཚུར་རང་མཉམ་རོགས་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མང་
ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་མཉམ་རོགས་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ ལས་རོགས་
ཀྱི་ཕན་ནུས་དང་ སྤུས་ཚད་ ཡུན་བརྟན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མང་ཕྱོགས་དང་ ཟུང་ཕྱོགས་
མ་དངུལ་གྱི་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་སྟེ་ཡོད། འབྲུག་ལུ་གནས་སྡོད་
ཡིག་ཚང་གསརཔ་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ རོགས་རམ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་སྔར་ལས་ཡར་དྲག་གཏང་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།
 ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་མཉམ་རོགས་ཀྱི་དཔྱེ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ཇ་པཱན་རྒྱལ་
སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ནུས་ཤུགས་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དམ་
ཟབ་འཐབ་མི་འདི་ཚུདཔ་ཨིན། ཇའི་ཀ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ ད་ལྟོ་ལཱ་
འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་གྲོང་གསེབ་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཉིས་ལུ་མཉམ་
འབྲེལ་མ་དངུལ་གཏང་སྟེ་ཡོད། འདི་གིས་ འབྲུག་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ དེ་ཅིག་ལས་ག་ར་ལུ་
གློག་མེ་ཁྱབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱུང་
ཡི། དེ་མ་ཚད་དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ ཨེས་ཨེན་ཝི་ནེ་དར་ལེནདསི་དང་གཅིག་ཁར་ སླར་འབྱུང་
ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པར་ལྷོ་
མཚམས་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ལུད་ཀྱི་ཐབ་རླུང་གི་མོ་བཏབ་ལས་འགུལ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་
བསྒང་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ཚོད་ལུ་ ཁག་
འབགཔ་དང་ ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལས་འགུལ་
གནས་གོང་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༡༢༢.༡༡ གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་༡༨༨༧༨༠ ནང་འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད། དུས་ཡུན་འདི་ནང་རང་ འབྲུག་ལས་ཁག་འབགཔ་དང་ ཅ་ཆས་བཀྲམ་
སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་ཡང་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལས་འགུལ་གནས་གོང་དྲོ་ལར་ས་ཡ་
༡༠༣.༡ གི་དོན་ལུ་ཁག་འབག་གི་ལཱ་༥༥༡ ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད།
 སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་
ཚོད་ལུ་ གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ལས་འགུལ་གནས་གོང་དྲོ་
ལར་ཐེར་འབུམ་༥.༢༨ གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་༡༢༤༣༢ ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་
དེ་ཡོད། དུས་ཡུན་འདི་ནང་རང་ འབྲུག་ལས་གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་བསྐྱིན་
འགྲུལ་གྱི་ལས་འགུལ་གནས་གོང་དྲོ་ལར་ས་ཡ་༠.༥༡ གི་དོན་ལུ་ཁག་འབག་གི་ལཱ་༡༨ ནང་
འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད།

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ མཉམ་རོགས་དངུལ་ཁང་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གན་ལེན་དང་བསྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་
བྱིན་ཏེ་ ཚོང་ལམ་གྱི་བར་ཁྱད་ཚུ་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན། ཚོང་གི་མ་དངུལ་རོགས་རམ་ལས་འགུལ་
གྱིས་ གནམ་ལོ་༢༠༠༤ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚོང་གི་དོན་ལུ་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༡༦ ལྷག་
ཙམ་ཅིག་ སྤྲོད་ལེན་གྱངས་ཁ་༨༠༠༠ དེ་ཅིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ཚོང་ལས་ཆུང་བ་དང་བར་མ་
༤༠༠༠ དེ་ཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ ཚོང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་རིམ་
གྱིས་ སྤྲོད་ལེན་༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༤ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
དེ་ཡོད། འབྲུག་ལུ་ཚོང་གི་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་གྱིས་ དངུལ་ཁང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་
འབད་དེ་ སྤྲོད་ལེན་གསུམ་གྱི་བར་ན་ཚོང་ནང་དྲོ་ལར་ས་ཡ་༥.༡ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡི། ཚོང་གི་
བར་ཁྱད་སེལ་ནི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ཚོང་གི་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ གོང་འཕེལ་
འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་ སྒེར་སྡེའི་མ་རྩ་/འབྲེལ་གཏོགས་འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་ནི་གི་དོན་
ལུ་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ ཚོང་གི་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་གྱི་ཐོག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ཚོང་འབྲེལ་
གྱི་ དྲོ་ལར་ས་ཡ་༥.༡ ལས་བརྒྱ་ཆ་༦༠ སྒེར་སྡེ་གིས་མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྤྲོད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༦ པ། འབྲུག་: གནམ་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་ གནམ་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ ལས་འགུལ་མཉམ་འབྲེལ་
མ་དངུལ་བྱིན་ཡོདཔ།

མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་ ལས་འགུལ་གྱངས་ཁ་ དངུལ་བསྡོམས་ (དྲོ་ལར་ས་ཡ་)

ལས་འགུལ་ཀ ༥ ༡༡.༢༧

 གནང་སྦྱིན་ ༤ ༨.༢༢

     ཚོང་འབྲེལ་མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་ ༡ ༣.༠༥

ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་གནང་སྦྱིན་ ༥ ༣.༧༨

ཀ མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཚར་གཅིག་ལས་ལྷག་མི་ལས་འགུལ་ཚུ་ཚར་གཅིག་རྩིས་རྐྱབ་ཅི།

ཐིག་ཁྲམ་༧ པ། འབྲུག་: མཁོ་སྒྲུབ་ཁག་འབག་གི་བགོ་བཀྲམ།

དངོས་ཐོ་

༢༠༡༢ ༢༠༡༣
གསོག་འཇོག་ 

(༣༡/༡༢/༢༠༡༣ ཚུན་)
དངུལ་བསྡོམས་
(དྲོ་ལར་ས་ཡ་)

བསྡོམས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་

དངུལ་བསྡོམས་
(དྲོ་ལར་ས་ཡ་)

བསྡོམས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་

དངུལ་བསྡོམས་
(དྲོ་ལར་ས་ཡ་)

བསྡོམས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་

ཅ་ཆས་དང་ ལཱ་ འབྲེལ་ཡོད་ཞབས་
ཏོག་ཚུ།  ༡༥.༩༣ ༠.༢༡  ༣༠.༤༨ ༠.༤༦  ༡༧༣.༧༣ ༠.༡༤
གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་ཚུ།  ༠.༧༨ ༠.༡༣  ༠.༣༨ ༠.༠༧  ༧.༤༥ ༠.༠༨



 སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་
ཚོད་ལུ་ ཁག་འབགཔ་དང་ ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་གནང་སྦྱིན་གྱི་
ལས་འགུལ་གནས་གོང་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༤.༥༤ གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་༨༨༩༤ ནང་
འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད། དུས་ཡུན་འདི་ནང་རང་ འབྲུག་ལས་ཁག་འབགཔ་དང་ ཅ་ཆས་
བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་ཡང་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་གནང་སྦྱིན་ལས་འགུལ་གནས་གོང་དྲོ་ལར་ས་
ཡ་༧༠.༤༢ གི་དོན་ལུ་ཁག་འབག་གི་ལཱ་༢༢༣ ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད།

 སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་
ཚོད་ལུ་ གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་གནང་སྦྱིན་གྱི་ལས་འགུལ་གནས་གོང་དྲོ་
ལར་ས་ཡ་༨༢༦.༥ གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་༢༤༣༣ ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་
ཡོད། དུས་ཡུན་འདི་ནང་རང་ འབྲུག་ལས་གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་གནང་སྦྱིན་
ལས་འགུལ་གནས་གོང་དྲོ་ལར་ས་ཡ་༥.༦༥ གི་དོན་ལུ་ཁག་འབག་གི་ལཱ་༢༧ ནང་འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད།
 སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་
ཚོད་ལུ་ གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ལས་འགུལ་གནས་གོང་
དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༣.༣ གི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་༢༨༧༠༩ ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་
ཡོད། དུས་ཡུན་འདི་ནང་རང་ འབྲུག་ལས་གྲོས་སྟོན་པ་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་ཁྱད་རིག་
ལས་རོགས་ལས་འགུལ་གནས་གོང་དྲོ་ལར་ས་ཡ་༡.༣༠ གི་དོན་ལུ་ཁག་འབག་གི་ལཱ་༦༧ 
ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད།

ལག་ལེན་གྱི་གདོང་ལེན།

མ་འོངས་པའི་བཀོད་རྒྱ།

འབྲུག་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ལས་རོགས་ལས་རིམ་ཆ་ཤས་ཅིག་ མཁོ་སྒྲུབ་
དང་ དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་རེ་བ་བསྐྱེད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ སྐྱོ་དྲག་སྦེ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ གནས་ཚད་དམའ་དྲག་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལས་འགུལ་གྱི་འབོད་ཚད་དང་ དབྱེ་བ་
སྣ་ཚོགས་ཡར་སེང་འགྱོཝ་ད་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁག་འབག་པའི་
ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་འདི་གིས་ གདོང་ལེན་ཚུ་འཐོན་བཞིན་དུ་ཡོད། ཞབས་ཏོག་ཚུ་མཐའ་ཟུར་གྱི་
གྲོང་གསེབ་ས་གནས་ཚུ་དང་ ཁྲོམ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ནང་སྐྱེལ་དགོ་མི་འདི་གིས་ཡང་ ལས་འགུལ་ཚུ་ 
དངུལ་ཁང་འདི་གི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ཉམས་མྱོང་གངམ་མེད་མི་ ལས་སྡེ་
དང་སྒེར་གྱི་ཁག་འབགཔ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འཐོན་ཏེ་ཡོད།
 ལག་ལེན་གྱི་གདོང་ལེན་འདི་ཚུ་སེལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་འདི་གིས་ ལས་
བྱེད་དང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཏེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ ལག་ལེན་ཕྱིར་འགྱངས་མི་ཞུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ལས་འགུལ་གྱི་གྲབ་
སྒྲིག་ཚུ་ལུ་ཡང་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོད། འབྲུག་ལུ་གནས་སྡོད་ཡིག་ཚང་གསརཔ་བཙུགསཔ་མི་
འདི་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་དང་ བསྐྱར་
ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ གནས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ལས་འགུལ་བདག་སྐྱོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་
ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས།

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ གཞུང་ལུ་འཆར་གཞི་བཅུ་གཅིག་པའི་དམིགས་དོན་ 
(༢༠༡༣–༢༠༡༨) — རང་མགོ་རང་དྲོང་དང་ ཀུན་ཚང་གི་མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་
གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ འབྲུག་གི་དོན་ལུ་༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཀྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་གསརཔ་གི་འོག་ལུ་ ཐབས་བྱུས་༢༠༢༠ གི་ དངུལ་ཁང་
འདི་གི་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་གྲོས་དོན་གུར་གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་ཨིན།
 འབྲུག་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་དང་ ཀུན་ཚང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་འཕར་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་
ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཉམ་རོགས་ཐབས་བྱུས་གསརཔ་འདི་གིས་ ནུས་ཤུགས་
སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཐོག་ལས་ཡུན་བརྟན་སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་བཟོ་ནི་དང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནང་མང་བསྡོམས་ཀྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་འབྲུག་གི་
དཔལ་འབྱོར་སྣ་མང་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། དངུལ་ཁང་འདི་
གི་ སྡེ་ཚན་གཙོ་ཅན་ནང་ལག་ལེན་ཚུ་ཡང་-ནུས་ཤུགས་དང་ དངུལ་རྩིས་ སྐྱེལ་འདྲེན་ འཐུང་
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ ཁྲོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གཞན་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཨིནམ་
དང་ ཤེས་རིག་དང་ སོ་ནམ་ རང་བཞིན་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ནང་ལས་རོགས་ཚུ་ཡང་ གདམ་ཁ་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་བྱིན་ནི་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༨ པ། འབྲུག་: ཨེ་དྲི་བི་བསྐྱིན་འགྲུལ་ལས་འགུལ་ནང་ གྲོས་སྟོན་པ་མཁས་མཆོག་ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ (ངོ་རྐྱང་གྲོས་
སྟོན་པ་དང་ གྲོས་སྟོན་ཚོང་སྡེ་) གནམ་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་ གནམ་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན།

གྲོས་སྟོན་པ་
ཁག་འབག་སྤྲོད་
པའི་གྱངས་ཁ་

ཁག་འབག་དངུལ་བསྡོམས་
 (དྲོ་ལར་ས་ཡ་)

འབྲུག་ཨེས་ཨེན་ཝི་ (ནེ་དར་ལེནསི་གོང་
འཕེལ་ལས་སྡེ་) ༡ ༠.༠༢
རི་ཏུ་རཇ་ཆེ་ཏི་རི་ ༡ ༠.༠༡
ཨའི་ ཀྲེག་ནོ་ལོ་ཇིསི་ ༡ ༠.༠༠

༠.༠༠ = དྲོ་ལར་༡༠,༠༠༠ ལས་ཉུང་མི།

ཐིག་ཁྲམ་༩ པ། འབྲུག་: ཨེ་དྲི་བི་གནང་སྦྱིན་ལས་འགུལ་ནང་ ཁག་འབག་པ་/བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་  གནམ་ལོ་
༢༠༠༩ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་ གནམ་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན།

ཁག་འབགཔ་/ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ སྡེ་ཚན་

ཁག་འབག་དངུལ་བ
སྡོམས་ 

(དྲོ་ལར་ས་ཡ་)
ཉི་མ་དང་ ཨ་བིའུ་ད་ཡ་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་བརྡ་འཕྲུལ་  ༥.༣༡
རྒྱལ་མགྲོན་ མཉམ་ཚོང་ (བུ་ཀྲཱན་བུའིལ་དྲར་དང་ 
ཨེམ་ཀེ་གུབ་ཏ་) སྐྱེལ་འདྲེན་དང་བརྡ་འཕྲུལ་  ༥.༠༧
བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན། སྐྱེལ་འདྲེན་དང་བརྡ་འཕྲུལ་ ༣.༩༦
ཀ་ལི་ཀ་–རིག་གསར་ མཉམ་ཚོང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་བརྡ་འཕྲུལ་  ༢.༦༣
དུར་ག་ཚོང་ལས། སྐྱེལ་འདྲེན་དང་བརྡ་འཕྲུལ་ ༡.༩༩

བརྡ་འཕྲུལ་= བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག།

ཐིག་ཁྲམ་༡༡ པ། འབྲུག་: ཨེ་དྲི་བི་ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ལས་འགུལ་ནང་ གྲོས་སྟོན་པ་མཁས་མཆོག་ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ ་
(ངོ་རྐྱང་གྲོས་སྟོན་པ་དང་ གྲོས་སྟོན་ཚོང་སྡེ་) གནམ་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་ གནམ་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་
ཚེས་༣༡ ཚུན།

གྲོས་སྟོན་པ་

ཁག་འབག་
སྤྲོད་པའི་
གྱངས་ཁ་

ཁག་འབག་དངུལ་
བསྡོམས་ 

(དྲོ་ལར་ས་ཡ་)
རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ།                ༡ ༠.༠༥
ངོ་རྐྱང་གྲོས་སྟོན་པ་ ༤༠ ༠.༧༢

ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པ། འབྲུག་: ཨེ་དྲི་བི་གནང་སྦྱིན་ལས་འགུལ་ནང་ གྲོས་སྟོན་པ་མཁས་མཆོག་ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ གནམ་ལོ་
༢༠༠༩ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་ གནམ་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན།

གྲོས་སྟོན་པ་
ཁག་འབག་སྤྲོད་པའི་

གྱངས་ཁ་

ཁག་འབག་དངུལ་
བསྡོམས་ 

(དྲོ་ལར་ས་ཡ་) 
ཤེ་ལ་དྲི་ཡ་ཨེ་སོ་ཤེཀྲསི་ (འབྲུག་) ༡  ༡.༤༨
པོའོལ་གྲོས་སྟོན་དང་ཨེ་སོ་ཤེཀྲསི་ཇི་ཨེམ་བི་ཨེཆ། ༡  ༡.༤༨
ནེ་དར་ལེནསི་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་ 
(ཨེས་ཨེན་ཝི་) ༡ ༠.༦༦

ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ ༡  ༠.༣༤
ཨའི་ཇི་གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་ ༡  ༠.༢༩



ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ “$” ཚུ་ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་ལུ་གོ་དགོ། ཨང་གྲངས་ཚུ་ཡང་ ལོགས་སུ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ཚོད་རྩིས་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན།
གནས་ཐོ་ཚུ་ བརྡ་སྟོན་ལོགས་སུ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་གྱི་ཨིན། དངོས་དོན་གྱི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ ལོ་བསྟར་དབྱིན་ཟླ་༤ པ་ནང་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།     སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༤ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་སྐོར་ལས།

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་འཐུས་མི་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས།
སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡི།

བགོ་ཤ་འཆང་སྤྱོད་དང་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་གི་དབང་ཚད།
བགོ་ཤ་འཆང་བའི་གྱངས་ཁ་: ༦༦༠ (བགོ་ཤ་བསྡོམས་ལས་ ༠.༠༠༦%)
ཚོགས་རྒྱན་: ༤༠,༡༠༧ (འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱི་ ༠.༣༠༣% དང་ 

ལུང་ཕྱོགས་འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱི་༠.༤༦༦%)
མ་རྩ་སྤྱིར་བཏང་སྤྲོད་བཞག་གི་ཐོ་: དྲོ་ལར་ས་ཡ་༡༠.༡༦
བཙུགས་བཞག་གི་མ་རྩ་སྤྲོད་བཞག་གི་ཐོ་: དྲོ་ལར་ས་ཡ་༠.༦༣

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་གྱི་གྲངས་སུ་ འབྲུག་གི་ངོ་ཚབ་འབད་མི་ ཨུ་མེཤ་ཀུ་མར་
འདི་མདོ་ཆེན་ཨིནམ་དང་ ཨིག་བཱལ་མཱ་མུཌ་འདི་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་མདོ་ཆེན་ཨིན།
 ཚེ་དབང་ནོར་བུ་འདི་ འབྲུག་གི་གནས་སྡོད་ཡིག་ཚང་གི་ གནས་སྡོད་སྐུ་ཚབ་ཨིན། གནས་སྡོད་ཡིག་
ཚང་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་སྒོ་ཕྱེས་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ཨེ་དྲི་བི་དང་ གཞུང་ སྒེར་སྡེ་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་འབྲེལ་
བ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འདི་གི་ལས་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་གྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་གཙོ་བོ་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་
ཨིན། གནས་སྡོད་ཡིག་ཚང་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབདཝ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་གོང་
འཕེལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།
 འབྲུག་གཞུང་གི་ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་དེ་ 
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ཨིན།

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་སྐོར་ལས།

འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

དངུལ་ཁང་འདི་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་༦༧ གིས་བདག་དབང་ལུ་མང་བསྡོམས་གོང་འཕེལ་གྱི་དངུལ་ཁང་ཅིག་
ཨིནམ་དང་ འཐུས་མི་༤༨ ལུང་ཕྱོགས་ནང་འཁོད་ལས་ཨིནམ་དང་ འཐུས་མི་༡༩ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
ཚུ་ནང་ལས་ཨིན། དངུལ་ཁང་འདི་གི་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆ་རོགས་
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་མཁོ་ཆས་གཙོ་བོ་རང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་དང་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ བགོ་མཉམ་མ་རྩ་གཞི་
བཙུགས་ གན་ལེན་ གནང་སྦྱིན་ ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་འབདཝ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་བུ་ལོན་
གྱི་འབོར་ཚད་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༡༣.༡༩ (ལས་འགུལ་༡༠༡) དང་ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་དྲོ་ལར་ས་
ཡ་༡༥༥.༦༡ (ལས་འགུལ་༢༤༨) གནང་སྦྱིན་གྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་འབད་བའི་ལས་འགུལ་དྲོ་ལར་ས་ཡ་
༨༤༩.༠༢ (ལས་འགུལ་༢༣) ཨིན། དེ་ཁ་ལུ་ དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༦.༦༥ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་ 
གནང་སྦྱིན་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་མ་དངུལ་དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་ཚོང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ལས་རིམ་གྱི་འོག་ལུ་སྤྲོད་ལེན་འབད་བའི་ ཚོང་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ཉེན་བཅོལ་སྤོ་སོར་གྱི་བདེ་སྒྲིག་ བགོ་
མཉམ་བསྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཐད་ཀར་གྱི་གནས་གོང་མཉམ་བསྡོམས་ནང་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ལུ་ དངུལ་ཁང་འདི་གི་ ལོ་བསྟར་
བུ་ལོན་འབོར་ཚད་སྤྱི་སྙོམས་ལུ་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༡༢.༡༩ གུར་ལྷོད་དེ་ཡོད། དེ་ཁ་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་གིས་མ་དངུལ་བཏང་མི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་དང་ ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ དེ་ལས་ དམིགས་
བསལ་གྱི་མ་དངུལ་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་སྤྱི་སྙོམས་ལུ་དྲོ་ལར་ས་ཡ་༨༠༡.༧༠ དང་ དུས་ཡུན་འདི་ནང་རང་ཁྱད་རིག་
ལས་རོགས་ནང་དྲོ་ལར་ས་ཡ་༡༦༥.༦༦ གུར་ལྷོད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ལུ་ མཉམ་
འབྲེལ་མ་དངུལ་མ་བརྩི་བར་སྤྱི་བསྡོམས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་༤༤ ནང་ལས་འགུལ་༢༦༢༩ གི་དོན་ལུ་དྲོ་ལར་ཐེར་
འབུམ་༢༠༣.༤༡ དང་ གནང་སྦྱིན་༢༣༩ ནང་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༦.༤༦ དེ་ལས་ལུང་ཕྱོགས་ཁྱད་རིག་ལས་
རོགས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་ནང་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༤.༤༦ གུར་ལྷོད་དེ་ཡོད།

འབྲུག་གི་གནས་སྡོད་ཡིག་ཚང་།
ནོར་འཛིན་ལམ་འོག་མ།
འབྲུག་ཐིམ་ཕུ།
www.adb.org/bhutan

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།
6 ADB Avenue, Mandaluyong City

1550 Metro Manila, Philippines

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ +63 2 632 4444

པར་འཕྲིན་ཨང་  +63 2 636 2444

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག།
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་།
འབྲུག་ ཐིམ་ཕུ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་: 975-2-322223

པར་འཕྲིན་ཨང་: 975-2-323154

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་གལ་ཅན་ཚུ།
ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།
www.adb.org

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།
www.adb.org/publications/series/asian-

development-outlook

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ།
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

གོང་འཕེལ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བརྡ་སྟོན་གྱི་ཐོ་ ཆ་ཚང་ལྟ་ནི་
གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ལྟ། 

རྩིས་དཔྱད་དང་ གནས་སྡུད་རིམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ།
www.adb.org/data/statistics


