
ཨང་རྟགས་། མིང་གསལ་། ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་ཨང་། ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་། སྤྱི་འོག་། རྒེད་འོག་། རོང་ཁག། %

༡༠༤༠༠༢ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ ༡༠༡༠༤༠༠༢༠༤༩ མོ ཨུ་ར་མདོ་བཞི་ ཨུ་ར་ བུམ་ཐང་ 66.5

༠༢ཁ༠༠༢ ཀུན་ལེགས་ ༡༠༢༠༧༠༠༠༣༥༢ ཕོ་ དི་ལིབ་ཁ་-ལམ་འགྱོ་ཁ་ དགེ་གླིང་ ཆུ་ཁ་ 80.93

༠༢ཁ༠༠༡ བཙན་སྐྱོགས་ ༡༠༢༠༨༠༠༠༥༩༠ ཕོ་ དར་ག་-ཚེ་སྦྱིས་ གད་སྟག་ན་ ཆུ་ཁ་ 71.33

༢༠༡༧༠༢༠༦ བསོད་ནམས་འབྲུག་པ་ ༡༡༣༠༩༠༠༠༡༠༣ ཕོ་ རླུང་བསིལ་ས་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ དར་དཀར་ན་ 64.6

༢༠༡༧༠༢༠༣ རོ་ཧིད་ ཀོཡི་ར་ལ་ ༡༡༣༠༩༠༠༢༣༨༩ ཕོ་ སྐྱོངས་བསམ་གླིང་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ དར་དཀར་ན་ 40

༢༠༡༧༠༢༠༡ ན་རད་  རི་ཛལ་ ༡༡༣༡༠༠༠༠༥༩༧ ཕོ་ བྲམ་ཟེ་སྐྱེས་ས་ ནི་ཅུ་ལ་ དར་དཀར་ན་ 40.5

༡༠༠༠༡ པདྨ་དབང་ཕྱུག་ ༡༠༤༠༣༠༠༠༣༣༤ ཕོ་ ལ་ཟ་- ང་ ་ ལ་ཡ་ མགར་ས་ 85.73

༡༠༠༠༢ པདྨ་བསྟན་འཛིན་ ༡༠༤༠༣༠༠༠༥༧༧ ཕོ་ སྤ་གཞི་ ལ་ཡ་ མགར་ས་ 66.73

༠༥༠༢༨ ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན་ ༡༠༥༠༢༠༠༡༢༡༦ ཕོ སྤ་རྗེ་ཁ་-གསང་ཀི་རི་ དབུས་སུ་ ཧཱ་ 69.8

༦༠༦༠༠༡ ཕུར་པ་རོ་རྗེ་ ༡༠༦༠༨༠༠༢༥༧༩ ཕོ་ བདེ་ཀ་གླིང་-མཚོ་ཆེན་ བཙན་མཁར་ ལྷུན་རྩེ་ 69.5

༦༠༦༠༠༢ ཀུན་བཟང་ལྷ་མོ་ ༡༠༦༠༢༠༠༡༦༨༣ མོ་ ཡུམ་ཆེ་ རྒྱ་རས་ ལྷུན་རྩེ་ 63.1

༠༧༠༠༡ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ ༡༠༧༠༦༠༠༠༨༩༣ ཕོ བདག་ས་- སྐུ་མ་རོང་ དགོངས༌འདུས་ མོང་སྒར་ 80



༠༧༠༠༩ ཚེ་དབང་ ༡༠༧༠༡༠༠༡༠༡༦ ཕོ མཁས་སྦི་ཤིང་ བ་ལམ་ མོང་སྒར་ 66.93

༠༧༠༠༨ སྒྲོལ་མ་དབྱངས་འཛོམས་ ༡༠༧༠༩༠༠༡༧༩༡ མོ སོང་སྒར་ཁྲོམ་ སོང་སྒར་ཁྲོམ་ མོང་སྒར་ 64.6

༠༧༠༠༧ དམ་ཆོས་སྒྲོལ་མ་ ༡༠༧༠༥༠༠༠༥༥༡ མོ སོང་སྒར་ཁྲོམ་ སོང་སྒར་ཁྲོམ་ མོང་སྒར་ 59.8

༠༧༠༠༣ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ ༡༠༧༡༡༠༠༡༨༨༩ ཕོ གསེང༌སྒོར་ ས༌གླིང་ མོང་སྒར་ 57.07

༠༧༠༠༢ ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་ ༡༠༧༡༡༠༠༡༧༥༠ ཕོ གསེང༌སྒོར་ ས༌གླིང་ མོང་སྒར་ 44.73

༠༧༠༠༤ པདྨ་རོ་རྗེ་ ༡༠༧༡༣༠༠༡༧༨༠ ཕོ དག་ སི་ལམ་སྦི་ མོང་སྒར་ 41.07

༠༧༠༠༨ སྒྲོལ་མ་དབྱངས་འཛོམས་ ༡༠༧༠༩༠༠༡༧༩༡ མོ སོང་སྒར་ཁྲོམ་ མོང་སྒར་ མོང་སྒར་ 64.6

༠༧༠༠༧ དམ་ཆོས་སྒྲོལ་མ་ ༡༠༧༠༥༠༠༠༥༥༡ མོ སོང་སྒར་ཁྲོམ་ མོང་སྒར་ མོང་སྒར་ 59.8

༨༠༡༠༠༡ བདེ་སྐྱིད་ལྷ༌མོ༌ ༡༠༨༠༩༠༠༠༠༦༠ མོ ཁྲོམ་ ཁྲོམ་ སྤ་རོ་ 65

༨༠༡༠༠༢ དཀོན་མཆོག་རོ་རྗེ་ ༡༠༨༡༠༠༠༢༢༢༨ ཕོ ཆུང་རྗེས་-ཟམ་གསར་ བཙན་ཏོག་ སྤ་རོ་ 63

༨༠༡༠༠༣ ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ ༡༠༨༡༠༠༠༢༡༨༤ ཕོ ཆུང་རྗེས་-ཟམ་གསར་ བཙན་ཏོག་ སྤ་རོ་ 61.3

༨༠༡༠༠༤ མགོན་པོ་རོ་རྗེ ༡༠༨༡༡༠༠༠༥༢༧ ཕོ གདུང་དཀར་ ཝང་ཅང སྤ་རོ་ 60.9

༨༠༡༠༠༡ བདེ་སྐྱིད་ལྷ༌མོ༌ ༡༠༨༠༩༠༠༠༠༦༠ མོ ཁྲོམ་ སྤ་རོ་ སྤ་རོ་ 65

༩༠༩༠༠༣ རིན་ཆེན་བསྟན་པ་ ༡༡༡༠༡༠༠༢༠༡༥ ཕོ རྣམ་དག་གླིང་ བདེ་ཆེན་གླིང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ 67.53



༩༠༩༠༠༤ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་ ༡༡༡༠༡༠༠༡༢༧༡ མོ གདུང་ཆི་ལོ་-མཁོ་ལོམ་རི་ བདེ་ཆེན་གླིང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ 59.33

༩༠༩༠༠༥ འཕྲིན་ལས་བསྟན་པ་ ༡༡༡༠༡༠༠༡༥༦༡ ཕོ གདུང་ཆི་ལོ་-མཁོ་ལོམ་རི་ བདེ་ཆེན་གླིང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ 50.27

༩༠༩༠༠༡ ཆོས་ཉིད་རྡོེ་ ༡༡༡༠༡༠༠༡༣༠༠ ཕོ གདུང་ཆི་ལོ་-མཁོ་ལོམ་རི་ བདེ་ཆེན་གླིང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ 42.53

༩༠༩༠༠༢ ཀརྨ་ ཆོས་སྐྱིད་ ༡༡༡༠༡༠༠༡༣༠༣ མོ གདུང་ཆི་ལོ་-མཁོ་ལོམ་རི་ བདེ་ཆེན་གླིང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ 40

༡༠༤༧ དཀོན་མཆོག་རྣམ་རྒྱལ་ ༡༡༠༠༦༠༠༠༨༤༦ ཕོ་ གླིང་མུ་ཁ་ གླིང་མུ་ཁ་ སྤུ་ན་ཁ་ 74.66

༡༠༤༨ རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་ ༡༡༠༠༢༠༠༢༡༤༦ ཕོ་ བྱིམ་ཐང་ འཛོམས་མི་ སྤུ་ན་ཁ་ 70

༡༣༠༡ པུས་པ་ནི་ དྲུང་ག་ན་ ༢༡༣༡༤༠༠༠༠༢༨ མོ འུང་ཆི་ལུ རྟ་རས་ཐང་ གསར་སྤང་ 65.8

༢༠༡༧-༠༡ ཨོན་དཔལ་འབྱོར་ ༡༡༤༠༦༠༠༠༡༧༥ ཕོ སྒང་ཡུལ་ གླིང་གཞི་ ཐིམ་ཕུག་ 66.8

༢༠༡༧-༠༢ ཕུརཔ་སྒྲོལ་མ་ ༡༡༤༠༩༠༠༠༡༨༢ མོ རོ་བཟོ་རྟེན་ སོས་ ཐིམ་ཕུག་ 62.8

༡༧༠༣༠༠༣ འཆི་མེད་དབང་མོ་ ༡༡༧༠༣༠༠༢༨༨༣ མོ གཡུ་དྲུང་ཆོས་གླིང་ གླང་མཐྱིལ་ ཀྲོང་གསར་ 71.6

༡༧༠༣༠༠༡ བསྟན་འཛིན་ལ་ ༡༡༧༠༣༠༠༢༩༠༩ ཕོ གཡུ་དྲུང་ཆོས་གླིང་ གླང་མཐྱིལ་ ཀྲོང་གསར་ 65.86

༡༧༠༣༠༠༥ བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ ༡༡༧༠༣༠༠༠༡༧༢ མོ གཡུ་དྲུང་ཆོས་གླིང་ གླང་མཐྱིལ་ ཀྲོང་གསར་ 62.53

༡༧༠༣༠༠༢ པདྨ་གཡུ་སྒྲོན་ ༡༡༧༠༣༠༠༢༧༩༨ མོ གཡུ་དྲུང་ཆོས་གླིང་ གླང་མཐྱིལ་ ཀྲོང་གསར་ 58.8

༡༧༠༣༠༠༤ བསོད་ནམས་སོྟབས་རྒྱས་ ༡༡༧༠༣༠༠༢༩༧༧ ཕོ གཡུ་དྲུང་ཆོས་གླིང་ གླང་མཐྱིལ་ ཀྲོང་གསར་ 49.6



༡༡༣༢ པེརེམ་ པ་ཕྲག་ ༡༡༨༠༤༠༠༠༦༦༤ ཕོ འཛམ་གླིང་ཟོར་ སྒོ་གསར་གླིང་ རྩི་རང་རོང་ 53.7

༡༡༣༣ རོ་རྗེ་ ༡༡༨༠༤༠༠༡༦༦༩ ཕོ དཔལ་རི་ཐང་ སྒོ་གསར་གླིང་ རྩི་རང་རོང་ 52.1

༢༠༡༧-༠༥ མ་ནི་རོ་རྗེ་ ༡༡༩༠༤༠༠༠༠༧༣ ཕོ བཀྲིས་སྡིང་ཁ་_ཟི་མི་ དངས་ཆུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ 75.4

༢༠༡༧-༠༤ ཉི་མ་ ༡༡༩༠༨༠༠༡༠༨༩ ཕོ མགོ་བྲང་-སྟག་གསར་ དངས་ཆུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ 70

༡༩༠༤ སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་ ༡༡༩༠༤༠༠༠༦༤༩ ཕོ་ དུང་དུང་ཉལ་ས_ནོར་བུ་སྡིང་ དྭངས་ཆུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ 68.86

༡༩༠༢ དབྱངས་དཀར་ ༡༡༩༠༤༠༠༠༡༧༩ ཕོ་ གཡུས་ས་སྒང་ དྭངས་ཆུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ 67.66

༡༩༠༡ སྐུམ་བུ་ ༡༡༩༡༠༠༠༡༣༦༨ ཕོ་ གཡུས་ས་སྒང་ དྭངས་ཆུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ 67.46

༡༩༠༣ ཀརྨ་ ཆོས་སྒྲོན་ ༡༡༩༠༤༠༠༠༧༢༥ མོ་ གཡུས་ས་སྒང་ དྭངས་ཆུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ 66.53

༡༩༠༥ མགོན་པོ་རོ་རྗེ་ ༡༡༩༠༤༠༠༡༤༥༡ ཕོ་ མགོ་བྲང་-སྟག་གསར་ དྭངས་ཆུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ 63

༢༠༡༧-༠༦ བསོད་ནམས་འརྒྱུར་མེད་ ༡༡༩༠༤༠༠༠༣༠༧ ཕོ མགོ་བྲང་-སྟག་གསར་ དངས་ཆུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ 60.4


