1

གནམ་ལོ་༢༠༡༤ལོའི་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུབ་རིན་བསྡུར་གྱི་ལམ་སྟོན།

2

སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས།
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

ཀ༽ དོན་ཚནཿ དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུབ་རིན་བསྡུར་གྱི་ འཐུས་མི་དང་འགན་ཁུར།
སྤྱིར་བཏང་འགན་ཁུརཿ
རྒཔོ་གིས་འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡདོ ་རྒེད་འགོ ་བདག་སྐྱོང་དེ་ གནམ་ལ་ོ ༢༠༡༤
༢༠༡༤ ལོའི་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུཔ་ རིན་བསྡུར་གྱི་
ཡོངས་ཁྱབ་འགོ་འདྲེན་པ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡདོ ་གཞུང་གི་ ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་
རྒྱབ་སྐྱརོ ་དང་གྲསོ ་བསྟུན་ལེན་དགོ།
དེ་གི་ནང་ལས་ཡང་
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་
ལྷན་ཁག་འགོ ་
སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས་དེ་ དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ ་འབད་
འབད་མི་
གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དགོངས་དནོ ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱརོ ་ཕུལ་ནི་ཨིན།
i)

ii)

རིན་བསྡུར་འཐུས་མཿི

རྒེད་འགོ ་བདག་སྐྱངོ ་གིས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་འཐུས་མི་ཚུ་ རྒེད་འགོ ་རིན་བསྡུར་འཐུས་མི་སྦེ་ འདེམས་བསྐོས་འབདཝ་ཨིནཿ
•
•
•
•
•
•

3

རྒཔོ་ ཁྲི་འཛི།
རྒེད་འགོ ་བདག་སྐྱངོ ་འགོ་དཔོན། འཐུས་
འཐུས་མི།
དམང་མ།ི འཐུས་མི།
རྒེད་དྲུང་། འཐུས་མི།
ཚོགས་པ། འཐུས་མི།
རྒེད་འགོ ་རྩིས་འཛི་པ་ ༼ཞབས་ཏོག་འཐུས་བསྡུ་མི༽

རྒེད་འགོ ་རིན་བསྡུར་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ལས་འགན་དང་ འགན་འཁྲིཿ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iii.

རིན་བསྡུར་ས་ཁངོ ས་བཅའ་འགྲིག།
བཙོང་མི་དང་ཉ་ོ མི་གི་ཐོ་བཀོད།
བཙོང་ནི་འབུཔ་ཚུ་གི་ཐ་ོ བཀོད།
ཉོ་མི་དང་བཙོང་
བཙོང་མི་ཚུ་ལུ་ ཁ་བཀོད་སྦྱིན་ནི།
རིན་བསྡུར་གྱི་གངོ ་ཚད་སླབ་མི་ bid master འདེམས་བསྐོས་འབད་ནི ༼གཞུང་གཡོགཔ་མེན་པའི་མི་ངམོ ༽
རིན་བསྡུར་ས་ཁངོ ས་ནང་ ལྗིད་ཚད་འཇལ་ནིའི་ཀེ་ཇི་དང་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཚུ་ ཚང་འགྲིག་བཙུག་ནི།
འབྲེལ་ཡདོ ་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྤྲདོ ་ནི།
དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུབ་བསྡུ་ལེན་
ལེན་དང་ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་ལུགས་།
རྒལ་སྲི་ཉ་ོ མི་རྒྱང་ཁ་ལྔ་ལས་ཉུང་སོང་བ་ཅིན་ རིན་བསྡུར་ཆ་མེད་བཏང་ཐ་ཆདོ །
ཞབས་ཏགོ ་འཐུས་བསྡུ་སྟེ་ རྒེད་འགོ ་གི་ སི་གྲི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུག་ནི།
འབྲེལ་ཡོཡདོ ་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་ཡདོ ་བརྡ་དནོ ་ཚུ་སྤེལ་ནི།
རིན་བསྡུར་ས་ཁངས་
ོངས་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་ཏེ་ཏེ་བཞག་དགོཔ།
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ།

སྤུས་ཚད་ཕྱིར་སེལ་འཐུས་མིའི་ལས་འགནཿ

རྒེད་འགོ ་རིན་བསྡུར་འཐུས་མི་གིས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ མི་ངམོ ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ཕྱིར་སེལ་འཐུས་མི་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། ལས་འགན་ང་ོ མ་དེ་ར་
བཙོང་མི་ཚུ་གིས་ ས་ས་ཁངོ ས་ནང་བཀྲམ་སྟེ་ཡདོ ་མི་ དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུབ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ཕྱིར་སེལ་ བརྐྱབ་ནི།
4

•
•
•
•
•

iv.

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཁ་ཞབས་ཏགོ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་དང་ འགན་འཁྲིཿ
•
•
•
•
•

v.

བཙོང་མི་ཚུ་གི་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ད་ རྒྱུ་དངོས་ང་ོ མའི་ལག་ཁྱེར་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།
ཉོ་མི་ཚུ་ལས་ Royalty བསྡུ་ལེན་འབད་ནི།
འབྲེལ་ཡདོ ་ཁག་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྤྲདོ ་ནི།
ཚུལ་མིན་བཙོང་མི་ཡད་ོད་དང་མེད་ བལྟ་རྟགོ ་འབད་ནི།
རྒེད་འགོ ་རིན་བསྡུར་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱརོ ་འབད་ནི།

འབྲུག་སོ་ནམ་དང་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དནོ ་དབང་འཛི་གྱི་ ལས་འགན་དང་ འགན་འཁྲི།
•
སྤུས་ཚད་ཕྱིར་སེལ་འཐུས་མི།
•
ཕྱིར་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་སྤྲདོ ་ནི།
•
རྒེད་འགོ ་རིན་བསྡུར་འཐུས་མི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱརོ །

vi.
5

རྒཔོ་ ཡང་ན་ རྒཔོ་གི་ང་ོ ཚབ། ༡
འབྲུག་སོ་ནམ་དང་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དནོ ་དབང་འཛི་གྱི་ངོ་ཚབ ༡
སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ང་ོ ཚབ། ༡
ཉོ་མི་གི་ངོ་ཚབ། ༡
རྒྱལ་ཡངོ ས་ལ་ོ ཐགོ ་བསྡུ་གསོག་ག་ལྟེ་བའི་ངོ་ཚབ། ༡

སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལས་འགན་དང་ འགན་འཁྲི།

•
•
•

•

•
•
•

རྒེད་འགོ ་རིན་བསྡུར་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ རིན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱངོ ་བརྡར།
ཉོ་མི་ཚུ་གི་ཐ་ོ བཀོད་རྐྱབ་སྟེ་ ངོ་རྟགས་ལག་ཁྱེར་སྤྲདོ ་ནི།
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ བཟོ་སྟེ་ཡདོ ་མི་ ལམ་སྟནོ ་དང་ དེ་ལས་ སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏ མ་འབད་མི་ད
ཐོ་བཀོད་ཆ་མེད་གཏང་ནི།
རྒེད་འགོ ་ཚུ་ནང་ རིན་བསྡུར་གྱི་ཟླ་ཚེ་དང་ས་ཁོངས་ དེ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་བརྡ་དནོ ་ཚུ་ རྒྱང་བསྒྲགས་དང་
གསར་ཤགོ ་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི།
རྒེད་འགོ ་རིན་བསྡུར་འཐུས་མི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱརོ །
སྤུས་ཚད་ཕྱིར་སེལ་
སེལ་གྱི་འཐུས་མི།

ཚོང་འབྲེལ་གཏོང་ལེན་གྱི་ ༼ཅ་ལན༽ དེ་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཚད་ལྡན་བཟོ་སྟེ་ རྒེད་འོག་ལུ་སྤྲདོ ་ནི།

ཁ༽ དབྱར་
དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུབ་རིན་བསྡུར་གྱི་ རིམ་པཿ
༡) collectors/sellersབཙོང་
rsབཙོང་མིའི་ཐ་ོ བཀོད།
བཙོང་མིའི་ཐ་ོ བཀོད།
རིན་བསྡུར་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ གདངས་སེལ་གྱི་ཐགོ ་ལས་ ཚུལ་དང་ལྡན་ཏགོ ་ཏོ་འགྱོ་ནིའི་དནོ ་ལུ་ འབུབ་col
collector/seller
་དང་དང་བཙོང་མི་ཚུ་ཚུ་གི་ཐ་ོ བཀོད་དེ་ རྒེད་འོག་གིས་ རིན་བསྡུར་
སྡུར་མ་རན་པའི་ལྔ་ལྔ་གངོ ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི། ཐོ་བཀོད་དེ་ཡང་ རྒེད་འགོ ་གིས་
ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཁ་ཞབས་ཏགོ ་
ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་
གྲོས་བསྟུན་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་
སྒོ་ལས་འབད་ནི།
ཅིག་ཁར་
ཨང་ལྕགོ ས་ཐེདཔ་བཀོད་དེ་ཡདོ ་མི་ Lot Cards གཉིས་རེ་ བཙོང་མི་ཚུ་ལུ་ སྤྲོད་ནི་དང་ Lot Cards གཅིག་དེ་
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རང་གི་འཐོན་བསྐྱེད་རིན་བསྡུར་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡདོ ་མི་ནང་ ངོ་རྟགས་བཀོད་དེ་བཞག་དགོཔ་དང་ Lot Cards གཅིག་དེ་ ངོས་འཛི་གྱི་དནོ ་ལུ་
རང་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་དགོ། བཙོང་མི་ཚུ་ཡང་ མི་ངམོ ་ ༡༥ ལས་ ༢༠ ཚུན་གྱི་བར་ན་འབད་ སྡེ་ཚན་རེ་བཟོ་ནི།
༢) ཉོ་མི་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད།
ཐོ་བཀོད་དང་དང་ ཉོ་མིའི་ཐ་ོ བཀོད་དེ་ རིན་བསྡུར་གྱི་ས་ཁངོ ས་ཚུ་ནང་ རིན་བསྡུར་མ་འབད་བའི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ལས་ ཐོ་བཀོད་ སྒོ་གདམ་ནི།
ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ད་ ཁོང་ཉ་ོ མི་ཚུ་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་མི་ངམོ ་ཚུ་
ལས་ཁུངས་ལས་གནང་སྟེ་ཡདོ ་པའི་ ངོ་རྟགས་ཡདོ ་དང་མེད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།
༣) རྒཔོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ས་ འབད་ཆགོ པ་དང་མ་ཆོག་པའི་སྐརོ ་ དོགས་སེལ་འབད་ནི།
ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་ཏེ་ ཉོ་མི་ཚུ་བཞུགས་ཚརཝ་ད་ རྒཔོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབད་ཆགོ པ་དང་མ་ཆགོ ་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་
ཉོ་མི་དང་བཙོང་མིའི་དབང་ཆ་ཚུ་གི་སྐརོ ་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་ནི།
༤) རིན་བསྡུར་གྱི་ཉིནམ་ནང་ འབད་དགོ་པའི་རམི ་པ་ཚུཿ
རིན་བསྡུར་
བསྡུར་ཉིནམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ རྒེད་འོག་རིན་བསྡུར་འཐུས་མི་ཚུ་ ཡང་ན་ འདེམས་བསྐོས་འབད་མི་ མི་ངམོ ་ཚུ་ འཛོམས་དགོ།
འོག་ལུ་བཀོད་མི་རིམ་པ་ཚུ་ འཐུས་མི་འཛོམས་ཐོག་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནཿི
རིམ་པ་༡་པཿ རིན་བསྡུར་ཉིནམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཐོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབུཔ་ཚུ་ ས་ཁངོ ས་ནང་བཀྲམ་ན།ི
རིམ་པ་ ༢ པཿ ཕྱིར་སེལ་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འབུཔ་གི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ ཕྱིར་སེལ་འབད་ནི།
རིམ་པ་ ༣ པཿ ཉོ་མི་ཚུ་གིས་ ཕྱིར་སེལ་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་སྤུས་ཚད་ལུ་ བལྟ་རྟགོ ་འབད་ནི།
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bid master

གི་ལས་འགནཿ

རིམ་པ་ ༤ པཿ རིན་བསྡུར་དེ་ bid master གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། ཉོ་མི་ཚུ་གིས་ གོང་ཚད་བཀོད་ནི། གོང་ཚད་ཚུ་ཡང་
དངུལ་ཀྲམ་གྱི་ཐགོ ་ལུ་ ཀེ་ཇི་ལུ་བཀོད་ནི།
རིམ་པ་ ༥ པཿ lot དེ་གངོ ་ཚད་མཐོཝ་སྦེ་བརྐྱབ་མི་ལུ་སྤྲདོ ་ནི།
བཙོང་མི་ཚུ་གིས་ བུཔ་རིན་བསྡུར་ལས་ཕྱིར་བཏོན་ནི་འབད་བ་ཅིན་ bid master གིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་བརྡ་མ་སླབ་ལས་
འབད་དགོ། འབུཔ་ཚུ་ཚར་གཅིག་ རིན་
རིན་བསྡུར་ནང་ལས་ཕྱིར་བཏོན་ཚར་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡདོ ་རྒེད་འོག་གིས་ ཕྱིར་བཏོན་པའི་བུཔ་ཚུ་
ལོག་རིན་བསྡུར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་བཅུག། ཞབས་ཏགོ ་བླ་འཐུས་དང་ སྤྱོད་ཕྲལ་ཚུ་ མི་ང་ོ རང་སརོ ་གྱིས་འབད་དགོཔ་ཨིན།
བླ་འཐུས་དང་སྤྱདོ ་ཕྲལ་སྤྲདོ ་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལེན་ཞིནམ་ལས་ རིན་བསྡུར་ས་ཁངོ ས་ཚུ་ནང་བཏོན་དགོ། ཉོ་མི་ཚུ་གིས་
བཙོང་མི་གིས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་དེ་ཡདོ ་མི་ འབུཔ་ཚུ་ lot གྱི་ཐགོ ་ལས་ ཉོ་ནི་ལུ་ཐག་དཔྱད་ནི།
རིམ་པ་ ༦པཿ
༦པཿ lot cards གི་ངསོ ་འཛི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ bid master གིས་ མི་མི་ངམོ ་དེ་གི་ མིང་བཏོན་ཏེ་འབོ་ཞིནམ་ལས་
གོང་ཚད་ཐཝོ ་སྦེ་སྤྲདོ ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ལྗིད་
གཏང་ནི།
ལྗིད་ཚད་འཇལ་ནི་དང་ དངུལ་ལེན་ནིའི་དནོ ་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དེ་གཏང་
རིན་བསྡུར་ཚར་གཅིག་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱིར་ཚོང་པ་འབད་རུང་ ཉོ་མི་འབད་རུང་ ག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་
འབུབ་ཚུ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་མི་ཆོཆགོ །
རིམ་པ་ ༧ པཿ རིན་
རིན་བསྡུར་འབད་ཚར་མི་འབུབ་ཚུ་ བཙོང་མི་དང་ ཉོ་མི་ དེ་ལས་ རྒེད་
རྒེད་འོག་ ཀྱི་ ངོ་ཚབ་ཚུ་ འཛོམས་ཐགོ ་ལུ་
ལྗིད་ཚད་འཇལ་དགོ།
རིམ་པ་ ༨ པཿ ལྗིད་ཚད་འཇལ་བའི་ མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒེད་འགོ ་བདག་
བདག་སྐྱངོ ་གིས་
གིས་ ཉོ་མི་ཚུ་ལས་
དངུལ་སྤྲདོ ་དགོཔ་ཚུ་གི་གི་སྐརོ ་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་ནི།
རིམ་པ་ ༩ པཿ འབུབ་བཙོང་པའི་དངུལ་དེ་ཡང་ ལྗིད་ཚད་འཇལ་ཚརཝ་ཅིག་ ཉོ་མི་གིས་ བཙོང་མི་ལུ་ སྤྲོད་ནི།
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རིམ་པ་ ༡༠ པཿ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཁ་ཞབས་ཏགོ ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཉོ་མི་ཚུ་ལས་
ལས་ འབུབ་ ག་རམ རེ་ལུ་ Royalty ༧
ཐམས་པ་དེ་ རིན་བསྡུར་འབད་བའི་ས་ཁངོ ས་ནང་སྦེ་སྦེ་ར་ར་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི།
རིམ་པ་ ༡༡ པཿགལ་སྲིད་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུབ་ཚུ་ ས་སྒ་ོ གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་
དྲེན་དང་ ཡང་ན་
ཕྱིར་ཚོང་འབད་དགོཔ་ཡདོ ་ཚེ རྒེད་འགོ ་གི་ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གྲ་འགྲིག་འབད་ནི།
རིམ་པ་ ༡༢ པཿ རྒེད་
རྒེད་འགོ ་བདག་སྐྱངོ ་གིས་ཉོཉ་ོ མི་ཚུ་ལས་ ཞབས་ཏགོ ་འཐུས་སྦེ་ འབུབ་གི་ མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༠.༦༥%
རེ་བསྡུ་ནི།

ག) བཙོང་མི་ཚུ་གིས་ རིན་བསྡུར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དང་འདོད་མེད་མི་ཚུ་གིས་ བཙོང་ཁྲལ་ ག་རམ རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ཀྲམ་ ༨.༤
དང་ ཞབས་ཏོག་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥ རང་སའོ ི་རྒེད་འོག་ནང་ ངེས་པར་དུ་སྤྲདོ ་དེ་ ཁག་ཆེ་བའི་ཡིག་རིང་ཚང་འགྲིག་བཟོ་སྟེ་
རིན་བསྡུར་ས་ཁངོ ས་གཞན་
གཞན་ཚུ་ཚུ་དང་དང་ རིན་བསྡུར་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་བཙོང་ཐ་ཆོཆགོ །
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