ས་གཞི།

“དེགའི་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གནས་དེོན་ལུ་རན་ཐེང་ཆ་བའི་ས་གཞི་དེ་ཉེན་སྲུང་འིབདེ་དེོ།”

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ༡༠པ་ལས་ཟླ༡༢པ་ཚུན། བམ་ཚོན་༡པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།
དཀར་ཆག

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་རིག་པའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་
ཤྫོག.
འཆར་སྒོ་ སྒོ་འབྱེད་མཛད་ཡྫོདཔ།

2

ལག་ཁྲམ་གསརཔ་སྫོད་ཡྫོདཔ།

4
ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལྫོ་བསྟར་གྲོས་
ཤྫོག.6
འཛྫོམས་ ཐེངས་༣ པ་ འཚྫོགས་
ཤྫོག.

གནང་ཡྫོདཔ།

ས་ཁྲམ་དང་ལག་ཁྲམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་
ཤྫོག.
ནི་ཚུ་ ཚ་ངེར་བཏྫོན་པའི་བསྒང་ཡྫོདཔ།

8

སྤྱིར་བཏང་གི་བསམ་གཞི།
པདྨ་ཚེ་དབང་ དྲུང་ཆེན།
རྫོང་ཁའི་རྫོམ་སྒྲིག་བཀོད་ཚྫོགས།
རྫོམ་སྒྲིག་པ།

མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལཔྫོ་དང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གིས་པདྨ་དགའ་ཚལ་གྱི་མི་སེར་ལུ་གསུང་གྲོས་གནང་བའི་བསྒང་།

དགུང་སངས་དབང་འདུས སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན།

མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་པདྨ་དགའ་ཚལ་དང་བསམ་ལྗོངས་རྫོང་ཁག་ནང་སའི་

ཞུན་དག་པ།

སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡྫོདཔ།

སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚྫོགས། འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་
ཚེས་༢༡/༡༢/༢༠༡༤

ལུ་

སྤྱི་

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་

ཁག་གི་རྒེད་འྫོག་༡༡ ནང་ མི་སེར་ས་ཁྲམ་འཆང་
མི་གྲངས་༩༣༣༩ ལུ་ ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡི།
སྐྱིད་སྡུག་གནང་མི་གི་གྲལ་ལས་ པདྨ་དགའ་ཚལ་
འདི་ རྫོང་ཁག་༡༢ པ་ཨིན།
སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༨

ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་༢༠༡༢

ལུ་

མཇུག་བསྡུས་ཡྫོད་མི་

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་

ཚལ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

བསྫོམས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་

འཇལ་ལས་རིམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

པདྨ་དགའ་

༢༠༩༦༩.༥༧༨ དེ་ཅིག་སྐྱིད་སྡུག་སྦེ་གནང་ཡི།

ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་

འཇལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ས་ཇོ་ཚུ་གི་ཁྲམ་ནང་ལས་ས་
ཐེབས་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་
རིན་ཁྲལ་སྫོད་མ་དགོ་པའི་

ས་ཐེབས་ཀྱི་

དགོངས་ཡངས་

སྐྱིད་སྡུག་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཡི།
ཀྲམ་ས་ཡ་
ཇོ་ཚུ་གིས་
མི་དེ་

༩.༤༢༩

དེ་ཅིག་

བསྫོམས་དངུལ་

ཧེ་མ་ལས་ས་

ས་ཐེབ་ཀྱི་རིན་ཁྲལ་དངུལ་ཕུལ་ཡྫོད་

ལྫོག་སྫོད་ནི་དང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢༤༤.༣༡༤ དེ་ཅིག་ ས་ཐེབ་ཀྱི་རིན་ཕུལ་དགོཔ་
ཡྫོད་མི་ཡང་ དགོངས་ཡངས་གནང་ཡི།
མི་དབང་མངའ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

སྤྱི་ཚེས་

༢༣/༡༢/༢༠༡༤ ལུ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ ཁི་ན་དང་
གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ཡང་
གཟིགས་བསྐོར་གནང་ཡི།
སྤྱི་ཚེས་༢༣/༡༢/༢༠༡༤
ཞབས་མཆོག་གིས་
ལུ་ཡང་
གྲངས་

རྒེད་འྫོག་༡༡
༩༧༣༦

ལུ་

མི་དབང་མངའ་

གི་

ས་ཁྲམ་འཆང་མི་

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་

ལུ་སའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡི།

ཁེ་ཕན་ཐྫོབ་མི་ས་ཇོ་ཚུ་ལུ་

བསྫོམས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་

༡༥༢༩༦.༡༤༦ དེ་ཅིག་ སྐྱིད་སྡུག་དང་ ས་ཐེབ་
ཀྱི་རིན་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༧.༦༨༢

ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཡྫོད་མི་ཡང་དགོངས་ཡངས་
ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༤.༥༨༤

གཞུང་
དེ་

ས་ཐེབ་ཀྱི་

རིན་ཁྲལ་ཕུལ་ཚར་མི་ཚུ་ལྫོག་འཐྫོབ་ནི་ཨིན་མས།
ད་ཚུན་

རྫོང་ཁག་༡༣

གྱི་རྒེད་འྫོག་༡༣༣

་ས་ཁྲམ་འཆང་མི་གྲངས་༡༠༢༣༣༦ ལུ་ བསྫོམས་
ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༡༢༣༠༧༡.༩༨
སྡུག་གནང་ཡྫོད།

དེ་ཅིག་

སའི་སྐྱིད་

སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཚར་མི་རྫོང་ཁག་ཚུ་ཡང་
དང་

བུམ་ཐང་

མྫོང་སྒར་

དབང་འདུས་ཕྫོ་བྲང་ སྤུངས་ཐང་ཁ་
དཀར་ན་

ཀྲོང་གསར་

གཞལམ་སྒང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་
ལྗོངས་མཁར་བཅས་ཨིན།

ལྷུན་རྩེ་

བཀྲིས་སྒང་
ཧཱ་

དར་

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་

བསམ་གྲུབ་

བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།

ཤོག་གྲངས་2

མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་རིག་བའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ སྒོ་འབྱེད་མཛད་ཡྫོདཔ།

རྒྱལ་བཙུན་ཁྲི་མངའ་གསྫོལ་རྗེས་དྲན་ཐེངས་༣པ་

བརྡ་དྫོན་ཚུ་

མཆོག་གིས་

ཡྫོདཔ་ཨིན།

བརྩིས་སྲུང་ཞུཝ་དང་འབྲེལ་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་
སྤྱི་ཚེས་༡༣/༡༠/༢༠༡༤

ལུ་

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་སྦེ་
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་རིག་བའི་འཆར་སྒོ་
མཛད་གནང་ཡི།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་

སྒོ་འབྱེད་

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་རིམ་

ལུགས་(ཇི་ཨའི་ཨེས)་དེ་

ལྫོ་ངོ་༡༤

གི་སྔ་གོང་

ལས་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ནུག རིམ་ལུགས་དེ་
གིས་

ས་ཁྱོན་དང་

དང་འབྲེལ་བའི་

ས་ཆ་རིག་པའི་གནས་སྡུད་

བརྡ་དྫོན་ཆ་མཉམ་ར་

གཉེར་

བསྲུང་བཞག་སྟེ་ གསལ་སྟྫོན་འབདཝ་ཨིན།

ཡྫོད་མི་དེ་

ས་ཁྲའི་ནང་བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་

ད་ལས་ཕར་

འཆར་སྒོ་དེ་

ཡྫོངས་འབྲེལ་ནང་

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་ཡྫོངས་

རྫོགས་ འཚྫོལ་འཐྫོབ་ནི་དང་ བརྗེ་སྫོར་འབད་ནི་
གོ་སྐབས་འཐྫོབ་ཚུགས་པའི་

ཡྫོངས་ཐྫོབ་ཚྫོང་

ཁང་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ ས་ཁྲ་ཚུ་ཐྫོབ་པའི་
ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཅིག་ཨིན།
གཞན་ཁར་འབད་བ་ཅིན་

རྒྱལ་ཁབ་

ས་ཁྱོན་གནས་སྡུད་ཀྱི་

རྟེན་གཞི་དེ་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་དང་ ཟམ་བཟུམ་
སྦེ་ཁག་ཆེ་ཤ ྫོས་ཅིག་ བརྩིས་འཇོག་འབདཝ་ཨིན་
མས།

ས་ཆ་རིག་པའི་འཆར་སྒོ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྫོད་

འབྲུག་ལུ་ཡང་

དྫོན་དེ་ཚུ་ག་ར་

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཁྱོན་གནས་སྡུད་རྟེན་གཞི་

མི་དེ་གིས་

ཧེ་མ་ས་ཁྲ་ནང་ལས་ཐྫོབ་པའི་བརྡ་

པའི་ས་གནས་ལས་

ཡྫོངས་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡྫོད་
ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་

www.geo.gov.bt
ཕྫོགས་དང་
མཐྫོ་ཚད་

ལས་འཐྫོབ་ཚུགས།

རྒྱང་ཐག་རིང་ཐུང་

དེ་ལས་

ས་གནས་

མཐའ་འཁོར་གྱི་དྲྫོད་

ཤུགས་ཚད་གཞི་ལ་སྫོགས་པའི་

ས་ཆ་རིག་པའི་

འབྲེལ་འབད་ནི་
(National

ཚད་ལྡན་བཟྫོ་ནི་དང་

མཉམ་

གནས་སྡུད་བརྗེ་སྫོར་གྱི་དྫོན་ལུ་

Spatial

Data

Infra-

s t r u c t u r e )ངེས་གཏན་དགོཔ་ཡྫོདཔ་ལས་
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཁྱོན་གནས་སྡུད་རྟེན་གཞི་ནང་
གསེས་

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་གནས་སྡུད་དང་

གཞན་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་མཁོ་ཆས་

བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་

རིག་ཚུ་གི་མ་དྫོ་བར་
ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

གནས་སྡུད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གིས་
རྒྱལ་སྤྱི་གངས་ལྗོངས་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་
(ICIMOD)གི་
ཐྫོག་ལས་

འབདཝ་ཨིན།

འཕྲུལ་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་

འཆར་སྒོ་དེ་གསར་བཟྫོ་འབད་

ས་ཆ་རིག་པ་དང་ས་ཁྱོན་གནས་སྡུད་འདི་
གོང་འཕེལ་ལས་སྣ་དང་
རྐྱེན་

ཁྱེག་མཚྫོ་

འཚྫོ་བའི་མཐུན་

སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་

སྫོ་ནམ་གྱི་འཕྫོ་འགྱུར་ཚུ་ལྟ་རྫོག་འབད་དེ་
གནྫོད་ཉེན་རིགས་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་

གནམ་མེད་ས་མེད་ཕན་ཐྫོག་འྫོང་ནི་ཨིན་མས།
དེ་མ་ཚད་

རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚྫོར་འཕྲུལ་རིག་

དང་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་
འཕྲུལ་ཆས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
འཕེལ་ལས་སྣ་ཚུ་
ཕན་ཐྫོག་ཚུགས།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་

གྲོས་ཐག་གཅོད་ནི་ལུ་

ས་གཞི།

ཤོག་གྲངས་3

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་ འགྲེམས་སྟྫོན།
མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གིས་
ཆ་རིག་བའི་འཆར་སྒོ་

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་

སྒོ་འབྱེད་མཛདགནང་བའི་

ཤུལ་ལས་རང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ ཁེ་གྱོང་
ཡྫོད་མི་ཚུ་ལས་ འཛམ་གླིང་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་
དྫོན་དཔེ་སྟྫོན་འབད་སའི་

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་རིག་

པའི་བརྡ་དྫོན་ཚུ་ཡང་

འགྲེམས་སྟྫོན་ལས་རིམ་སྒོ་

པི་དང་

ཨིན་ཊི་གཱརཕ་

འབྱེད་མཛད་གནང་ཡི། འགྲེམས་སྟྫོན་དེ་ ཡུ་ཨེན་དྲི་
ཧེག་ས་གོན་

ལའི་ཀ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྫོག་

དེ་ལས་

ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་

ཚང་གི་ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་འགོ་འདྲེན་ལྟེ་བ་དང་

རྒྱལ་སྤྱི་གངས་ལྗོངས་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་༢ཀྱིས་ འགོ་
འདྲེན་འཐབས་ཅི།

འབྲུག་གཞུང་གི་ལྷན་ཁག་དང་

ལས་སྡེ་ཁག་གིས་

རྟེན་གཞི་གི་ས་ཁྲ་བཟྫོ་བསྐྲུན་

རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་

རང་བཞིན་འཐྫོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ མི་རྫོབས་དང་
འཛིན་སྐྱོང་

མི་ཡི་གནསབཅག་འཆར་གཞི་དང་

ཁྲོམ་ཚྫོགས་གོང་འཕེལ་ལ་སྫོགས་པའི་དྫོན་ལུ་

ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་

ས་

ཐངས་ཚུ་འགྲེམས་སྟྫོན་འབད་ཡི།

རྒྱལ་སྤྱི་གངས་ལྗོངས་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་(ICIMOD)
དང་ ཧེག་ས་གོན་ ཡུ་ཨེས་ཨེ་གི་ཨིསི་རི་བཟུམ་གྱི་

རྒྱལ་སྤྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དང་

ས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོན་ འགྲེམས་སྟྫོན་འདི་ ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་ཐང་ནང་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་རིགས་ཚུ་གསལ་སྟྫོན་འབད་ཡི།
ཐིམ་ཕུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྫོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ སྫོབ་ཕྲུག་
ཚུ་ཡང་ འགྲེམས་སྟྫོན་དེ་ནང་ བལྟ་བར་འབྫོ་ཡི།
ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་

སྫོབ་གྲྭ་གོངམ་ཚུ་གི་བར་ན་

ཐིམ་ཕུག་གི་འབྲིང་རིམ་

རིག་རལ་འགྲན་

བསྡུར་ཅིག་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཅི།

འགྲན་བསྡུར་ནང་དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་

བསྐྲུན་

ཐྫོབ་སྟེ་ཨང་དང་པ་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་དང་

རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚྫོར་

ཨརཀ་ཇི་ཨིའི་ཨེས་

སྫོབ་གྲྭ་གོང་མ་གིས་སྐུགས་ཚད་མཐྫོ ་ཤ ྫོས་

དེ་ལས་

འཁྱིལ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ཨང་༣
ཨིན།

པ་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་

འགྲན་བསྡུར་དེ་ཡང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚྫོགས་
གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་(ཡུ་ཨེན་དྲི་པི)དང་

སྐལ་

(ཨི་སི་མྫོཌ)

ཨིས་རི་(E S R I )

ཧེག་ས་གོན་ འབྲུག་མེཔ་ཀོན་ཞབས་ཏྫོག་
ཚུ་གིས་རྒྱབ་བསྐྱོར་འབད་ཡི།

གཡན་ཁ་ཐུག་ལས་; སྐལ་སྐྱིད་དང་ མུ་ཏིག་ཐང་ དཔལ་འཁྱིལ་ རིན་ཆེན་བྲིང་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གོང་མའི་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་བྲིང་རིམ་
སྫོབ་གྲྭ་གོང་མའི་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རིག་རལ་འགྲན་བསྡུར་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་པའི་བསྒང་།

དཔལ་

རྒྱལ་སྤྱི་གངས་ལྗོངས་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་

རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དྫོན་ལུ་ ས་ཆ་རིག་

པའི་བརྡ་དྫོན་ལག་ལེན་དང་ ས་འཇལ་ ས་ཁྲ་བཟྫོ་

སྐྱིད་སྫོབ་གྲྭ་ཨང་༢པ་

བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།

ཤོག་གྲངས་4

ཐིམ་ཕུག་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ བཀྲིས་སྒང་དང་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་སྫོད་ཡྫོདཔ།
སྤྱི་ཚེས་༡༠/༡༡/༢༠༡༤

ལུ་

ལྷན་ཚྫོགས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་
དཔྫོན་ལུ་

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་

བར་པའི་ས་དང་

སེམས་རྫོགས་ཁ་

དེ་ལས་

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
གླང་ཇོ་ཕར་ཁ་

གསར་སྦིས་ཐང་

བཅས་ཀྱི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་
པའི་ལག་ཁྲམ་གྲངས་༡༠༡༡ རྩིས་སྫོད་གནང་ཡི།
ཁྲོམ་གྱི་ལག་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་ཡང་
མེད་པའི་ས་ཆ་

ལྷག་ཆད་

སྟབས་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་

རྐྱངམ་ཅིག་ ཁྲམ་གསརཔ་སྫོད་ཡྫོད།

ད་རུང་ དུས་ཚྫོ་ཉིནམ་ལུ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་

བཀྲིས་

སྒང་རྫོང་རབ་རྡྫོ་རྗེ་སངས་རྒྱས་ལུ་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་
ཁག་རྒེད་འྫོག་༡༠
གནང་ཡི།

དེ་བཟུམ་སྦེ་
བང་དྲུ་དང་

གྱི་

ལག་ཁྲམ་ཚུ་རྩིས་སྫོད་

སྤྱི་ཚེས་༩/༡༢/༢༠༡༤

ཅང་རྒྱལ་དར་ཕུག་

ལུང་བསྟན་ཕུག་
འབྱུང་བཞི་ན་

དབྱངས་ཅན་ཕུག་

ལུ་

ཅང་

ཅང་ཟམ་ཏྫོག་

ལྷ་གྲོང་-བསམ་གཏན་གླིང་

སྤམ་མཚྫོ་

དེ་ལས་

ར་བབས་

གཟི་ལུང་ཁ་བཅས་

ཀྱི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ཚུད་མི་
ཁྲམ་གྲངས་༡༤༧༧

དེ་ཅིག་

ལེགས་རྡྫོྡོཻ་ལུ་རྩིས་སྫོད་གནང་ཡི།

ཁྲོམ་དཔྫོན་ཀུན་

གཞལམ་སྒང་རྫོང་བདག་ཀརྨ་ འབྲུག་པ་གིས་ ལྷན་ཚྫོགས་དྲུང་ཆེན་ལས་ ཁྲམ་ཚུ་བརྩི་ལེན་པའི་བསྒང་།

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༡༢/༢༠༡༤

ལུ་

ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་

གཞལམ་སྒང་རྫོང་

བདག་ཀརྨ་ འབྲུག་པ་ལུ་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་
གི་ཁྲམ་འཛིན་པ་གྲངས་༧༡༧༠ དང་ བཀོད་ཁྱབ་
དྲུང་ཆེན་

ཧར་ཀ་སིངྒ་ཏ་མང་ལུ་

གི་ཁྲམ་དང་ལག་ཁྲམ་རྩིས་སྫོད་གནང་ཡི།

ཁྲམ་ཚུ་

ས་ཇོ་ཚུ་གི་

ཇོ་ཚུ་གི་

ལག་ཁྲམ་ཚུ་

གྲོང་གསེབ་ས་

རང་སྫོའི་རྒེད་

འྫོག་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་འཐྫོབ་ཚུགས།

དགེ་ལེགས་

ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་ཁྲམ་འཛིན་པ་གྲངས་༢༢༥༩ དེ་ཅིག་

ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་

ལས་འཐྫོབ་ཚུགས་ནི་དང་

ས་ཆའི་ལག་

ས་ཁྲམ་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་མདྫོར་བསྡུས།
སྤྱི་ལྫོ་༡༩༦༤ ལས་འགོ་བཙུགས་ ༡༩༧༢ ཚུན་
ལྕགས་ཐག་གིས་ས་འཇལ་འབད་མི་དེ་

ཚད་ལྡན་

རང་སྫོའི་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་ གྱི་ས་འཇལ་ཐབས་རིག་ལག་ལེན་དཔའ་བཅམ་མི་

འགོ་དང་པ་ཨིན། ལས་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ ལྕགས་
ཐག་ས་འཇལ་དེ་
༡༩༦༥

ལུ་

བཙུགས་ནུག།

གཙྫོ་རིམ་དང་པ་རང་

མྫོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ལས་འབད་འགོ་

ལྕགས་ཐག་གྲུ་བཞི་བཅུ་ཐམ་
ཨེ་ཀར་༡

འཐྫོནམ་ཨིན།

མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་
བསྒྲིགས་འབད་མི་ལུ་
ཨིན།

ས་འཇལ་གྱི་དྫོན་ལུ་

ལག་ལེན་འཐབ་སམི་
ལྕགས་ཐག་གི་པར།
ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་དྲི་སི་ཨེམ་ཅིག་ནང་ བཀྲིས་བསྒང་གི་ཁྲམ་དེ་བཀལ་རྫོགས་འབད་བའི་བསྒང་།

སྤྱི་ལྫོ་

(༥྾༢)

གྱི་

ལྕགས་ཐག་ས་འཇལ་
གནས་སྡུད་བསྡུ་

ཨེ་ཀར་ཟིན་བྲིས་ཟེར་སབ་

ས་གཞི།

ཤོག་གྲངས་5

ཞི་གཡྫོག་གཟེངས་བསྟྫོད་ཀྱི་རགས་མ་ལས་རིམ་ ༢༠༡༤།
སྤྱི་ཚེས་༡༥/༡༢/༢༠༡༤
མཚམས་དྲུང་ཆེན་

ལུ་

རྒྱལ་སྤྱི་ས་

དྲགོས་པདྨ་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་གནང་ཡི།

མི་ཚེ་གཅིག་ཞི་གཡྫོག་ནང་ཕག་ཞུ་བའི་ངོས་སྫོར་ཐྫོ།
སྤྱི་ཚེས་༡/༧/༢༠༡༣ ལས་ ༡༦/༡༢/༢༠༡༤ནང་འཁོད་
ལྫོ་གྲང་ཚང་སྟེ་དགོངས་ཞུ་འགྱོ་མི་ཞི་གཡྫོག་གི་མིང་ཐྫོ།
ཧེ་མའི་

དྲགོས་པདྨ་དབང་ཕྱུག་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཞི་གཡྫོག་གཟེངས་བསྟྫོད་ཀྱི་རགས་མ་གནང་པའི་བསྒང་།

འབྲུག་གི་ཞི་གཡྫོག་བཅའ་ཡིག་དང་བསྒྲིགས་གཞི་

ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་གཞི་གཡྫོག་ལྫོ་གྲངས་

འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་

གཅིག་ཞི་གཡྫོག་ནང་ཕག་ཞུ་བའི་ངོས་སྫོར་ལག་

༢༠༡༢

ཅན་མའི་

ལེའུ་༢༢པའི་དྫོན་ཚན་དང་

ཚང་སྟེ་ དགོངས་ཞུ་འགྱོ་ཚར་མི་ཚུ་ལུ་ མི་ཚེ་

གི་ལས་བྱེདཔ་ ཞི་གཡྫོག་ནང་ལྫོ་ངོ་༡༠ དང་ ༢༠
དེ་ལས་

༣༠

སྫོང་མི་ཚུ་ལུ་

ཁྱེར་དང་ གཟེངས་བསྟྫོད་ཀྱི་རགས་མ་ཚུ་གནང་

གཟེངས་བསྟྫོད་

ཡི།

ཟངས་དང་ དངུལ་ གསེར་གྱི་རགས་མ་སྦྲགས་

ལག་ཁྱེར་དང་

ལག་ཁྱེར་ཚུ་གནང་ཡི།

རགས་མའི་ ལས་རིམ་དེ་ཡང་

མི་སྟྫོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ།

1. ས་ཆ་ཐྫོ་བཀོད་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་
སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚྫོགས།

2. ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་ སངས་རྒྱས་ནྫོར་བུ།
3. ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གོངམ་
དབང་ཕྱུག་ཁེང་།

4. ས་ཁྲ་བཟྫོ་བསྐྲུན་འགོ་དཔྫོན་ ཀརྨ་ དབང་འདུས།
5. ས་འཇལ་པ་གོངམ་ དབང་ཕྱུག་དྲི།
6. ས་ཁྲམ་ལས་རྫོགས་པ་ ལྷ་མྫོ།
7. འདེད་གཡྫོགཔ་གོངམ་ ཀརྨ་ དབང་འདུས།
8. འདེད་གཡྫོགཔ་གོངམ་ པྲྷ་བུ་རམ་གུ་རུང་།
9. འདེད་གཡྫོགཔ་གོངམ་ ཀུན་ལེགས།
(ལྫོ་ངོ་༢༥གི་སྔ་གོང་ལས་

ལྫོ་གྲངས་ཚང་སྟེ་

དགོངས་ཞུ་ འགྱོ་བའི་ཞི་གཡྫོག་གི་མིང༌ཐྫོ།)

1.

ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་

2.
3.

ས་ཁྲམ་ཐྫོ་བཀོད་ལས་རྫོགས་པ་ སྲིད་ཐུབརྡོེེ།

ཁྲི་བཟང་དབང་འདུས།

ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་གོངམ་

ག་ནིཤ་ཀུ་མར་གུ་རུང་།

4. སྫོང་བརྡར་ས་འཇལ་པ་
དབྱེ་ཁག

ལྫོ་གྲངས།

ཐྫོབ་མི་གྲངས།

གསེར།

>30
>20
>10

3
9
31
42

དངུལ།
སྤྱི་ཚེས་༢༧/༡༠/༢༠༡༤

ལས་༦/༡༡/༢༠༡༤

སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་པའི་
སྡེཚན་ནང་ལས་

ཚུན་

ས་ཁྱོན་འཆར་གཞི་གི་

ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་

ཨིན་དྫོ་ནེ་ཤི་ཡ་ལུ་སྦེ་

སྫོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་

བསྟན་འཛིན་ནྫོར་བུ་གིས་

སྫོང་བརྡར་ལས་རིམ་དེ་ཡང་འབྲུག་ལུ་ཡྫོད་པའི་འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ་
གིས་ རྒྱབ་བསྐྱོར་མཛད་གནང་ཡི།

སྐྱེ་ལྡན་གནས་

ས་ཆའི་དབྱིབ་འཇལ་

བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཡྫོད།

ལས་རིམ་ཡིག་ཚང་

འཕྲིན་ལས།

ཟང་ས།

བསྫོམས།

(དེ་ཡང་ མི་ཚེ་གཅིག་ཞི་གཡྫོག་
ནང་ཕག་ཞུམི་ཚུ་མ་བརྩིས་བར།)

བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།
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རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལྫོ་བསྟར་གྲོས་འཛྫོམས་ ཐེངས་༣པ་ འཚྫོགས་གནང་ཡྫོདཔ།

རྫོང་ཁག་༢༠དང་ དྲུང་ཁག་༡༥ དེ་ལས་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཁྲོམ་སྡེ་༤ ལས་ གྲོས་འཛྫོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ་གི་སྡེ་ཚན་པར།

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལྫོ་

ཚུ་བསལ་ཐབས་དང་སྤྱིར་བཏང་ཐབས་ཤེས་

དང་འཇོན་དྲགས་ཅན་གྱི་ས་ཆའི་གཞུང་སྐྱོང་

འཛྫོམས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་

བསྟར་གྲོས་འཛྫོམས་ཐེངས་༣པ་དེ་

ཕན་ནུས་

འགྲུབ་ཐབས་ཟེར་བའི་བརྗོད་དྫོན་ཐྫོག་ལུ་

སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་ ཚེས་༡༣ ལས་
༡༥ཚུན་

དགེ་ལེགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་

བར་མ་ནང་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཅི།
ཞལ་འཛྫོམས་དེ་ནང་ལུ་

རྫོང་ཁག་སྫོ་སྫོ་ནང་

ལས་དང་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་
བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཡྫོད༌

དེ་བཟུམ་སྦེ་

ས་གནས་སྫོ་སྫོ་ནང་ཕག་ཞུ་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
མཉམ་འཛྫོམས་འབད་དགོ་པའི་
དེ་

ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཡར་དྲག་བཟྫོ་ཐྫོག་ལས་

དམིགས་དྫོན་

བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་

བཏྫོན་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡང་ཐྫོབ་ནུག

ཞལ་

ལུ་ཅིག་

རྒྱལ་

བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལ་

ཡར་དྲག་བཟྫོ་ཚུགས་ཅི།

ཡྫོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་དང་ འཕྫོ་
མཐུད་ལས་སྣ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་རནམ་ལས་བརྟེན་
ས་ཁྲམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་དེ་སྫོད་ནི་དང་

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ ས་ཆ་བལྟ་རྫོག་འབད་
ནི་

བཅས་

ལས་མགྲོན་པའི་ཞབས་ཏྫོག་འགྲུབ་ནི་
གནད་དྫོན་ཁག༌བཞིཔྫོ་འདི་ འཕལ་

མགྱོགས་རང་

མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་བཟྫོ་དགོཔ་སྦེ༌
བསྡུར་ནང་གཙྫོ་བྫོར་བཏྫོན་ཡི།

ཉིནམ་༣གྱི་གྲོས་འཛྫོམས་ནང་
དང་

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་

འགོ་དཔྫོན་

ས་ཚབ་དང་

ས་ཆ་བརྗེ་སྫོར་ས་ཆ་སྫོད་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་

ཞབས་ཏྫོག་བཅས་གལ་ཅན་གྱི་གནད་དྫོན་ཁག་

མང་ རབས་ཅིག་རང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།

ཞབས་ཏྫོག་དེ་ཚུ་གིས་ ཐད་ཀར་ སྤྱིར་བཏང་
མི་དམང་ལུ་ཕན་གནྫོད་ ཤེས་རྫོགས་བྱུང་ཡྫོདཔ་
ལས་བརྟེན་

དཔྫོན་ཚུ་གིས་

རྫོང་ཁག་གི་ས་ཆ་ཐྫོ་བཀོད་འགོ་
ཞབས་ཏྫོག་དེ་ཚུ་

བཏྫོན་ནི་འབད་ ཁ་འཆམས་འབྱུང་ཡི།

གཙྫོ་རིམ་

གྲོས་

ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་

བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བརྗེ་སྫོར་འབད་དེ་

ད་ལས་

ཕར་ ཐབས་ལམ་འཚྫོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་

བྱེདཔ་ རྫོང་ཁག་ དྲུང་ཁག་ དེ་ལས་ཁྲོམ་སྡེ་
ཁག་སྫོ་སྫོ་ལས་ཕར་ཕག་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་
དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་དང་

ས་ཆ་

ཁྲིམས་དྫོན་

འཕྲུལ་རིག་གི་གནད་དྫོན་ཚུ་ཤེས་ནི་གིས་མ་དྫོ་

བར་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་ཁར་ལག་ལེན་

དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་

དྲུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ གྲོས་འཛྫོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ་གིས༌ དྲི་བའི་ལན་གསུང་པའི་བསྒང་།

ས་གཞི།

ཤོག་གྲངས་7

གྲོས་འཛྫོམས་ཐེངས་༣་པའི་ནང་སྤྱན་འབུལ༌
་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་བསྒང་།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གུང་ལྫོ་༦༠་
བཞེས་པའི་བརྩིས་སྲུང་དང་འབྲེལ་
གྲོས་

འཛྫོམས་ཐེངས་༣ པ་དེ་
འབྲུག་རྒྱལ་
བཞི་པའི་
ཞབས་བརན་སྫོན་ལམ་ཕུལ་ཏེ་
མཇུག་བསྡུ་ཡི།

ཡིག་ཚང་ནང་ ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གཏང་དྫོན་སྫོང་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡྫོདཔ།
སྤྱི་ཚེས་༡༠/༡༡/༢༠༡༤ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྷན་ཚྫོགས་
ཡིག་ཚང་ནང་

ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དྫོན་ལུ་

ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
འབད་དགོ་མི་ཡང་

ཞབས་ཏྫོག་སྫོད་ཐབས་ལུ་

དེ་བཟུམ་གྱི་ལཱ་

ཕན་ནུས་དང་འཇོན་དྲག་ཅན་སྦེ་

ལཱ་གི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་

མི་སྟྫོབས་ འཆར་དངུལ་ དེ་ལས་གཞི་བཀོད་དྲག་ཤྫོས་
ཚུ་ངོས་བཟུང་ཐྫོག་

རྒྱབ་སྣྫོན་འབད་ནིའི་དྫོན་ལུ་

རྒྱལ་

གཞུང་གཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
ཅིག་ཨིན་མས།

ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལྟ་རྫོགས༌ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོག་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་བསྒང་།

བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་༤པ།
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ས་ཁྲམ་དང་ལག་ཁྲམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཚུ་ ཚ་ངེར་བཏྫོན་པའི་བསྒང་ཡྫོདཔ།
རྒྱལ་ཡྫོང་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་ཚར་ཞིནམ་

ཚུགས་ནི་གི་དྫོན་ལུ་

པའི་

གནས་ས་ཁོངས་མཐུད་འབྲེལ་(LAN)

ལས་

ས་ཁྲམ་དང་ལག་ཁྲམ་མ་སྫོད་པར་ཡྫོད་

རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་

ལག་ཁྲམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་

འབད་ནི་ གི་ལཱ་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡/༡༢/༢༠༡༤ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་

ལས་བྱེདཔ་༧༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་ ལཱ་དེ་ཚུ་འབད་
བའི་ བསྒང་ཡྫོད།
ཚུ་གིས་

ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚྫོད་ལས་ལྷག་སྟེ་

ཐེབ་ལཱ་ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚྫོད་༨
ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་གི་དྫོན་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་
དང་༩

ཚུན་འབད་དྫོ་

ས་ཁྲམ་དང་ལག་ཁྲམ་མགྱོགས་པར་སྦེ་སྫོད་

ཡིག་ཚང་གི་གནས་སྡུད་

ལྟེ་བ་གསརཔ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་དང་

ས་

ཡང་

བསྐྱར་བཅོས་འབད་དེ་ཡྫོད།

ལས་བྱེདཔ་༦༠

མཉམ་ལུ་གཡྫོག་བཀོལ་ཏེ་

ཁྲམ་པར་བསྐྲུན་

དང་༧༠ དེ་ཅིག་གིས་ གནས་སྡུད་དེ་ དུས་
འབད་ནི་ནང་ དུས་ཚྫོད་ཧྲིལ་པྫོར་བརྫོན་ཤུགས་
སྐྱེད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

གློག་རིག་གནས་སྡུད་དེ་ དྫོག་ཁག་ཁ་འགྱོ་བའི་
དཀའ་ངལ་ཡྫོད།

ལག་ཁྲམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་

ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཁྲམ་དང་ས་ཁྲ་སྦྲགས་ ལྷན་
ཚྫོགས་དང་ རྫོང་ཁག་ རྒེད་འྫོག་ ས་ཇོ་བརྩིས་
ཁྲམ་འདྲ་བཞི་རེ་པར་བསྐྲུན་འབད་དགོཔ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ དུས་ཚྫོད་མང་སུ་འགོར༌དྫོ༌ཡྫོདཔ༌ཨིན།
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གིས་

ལྷག༌ལུས༌རྫོང་ཁག་ཆ་མཉམ་གྱི་ས་ཁྲམ་དང་

ལག་ཁྲམ་དེ་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ་༢པ་ མཇུག་བསྡུ་
ཁམས་ལུ་ པར་བསྐྲུན་འབད་ཚར་ནི་གི་རེ་བ་ཡྫོད།

ས་ཁྲ་ཚུ་ཡང་བཟྫོ་དྫོ་

ས༌ཁྲམ༌དང༌ལག་ཁྲམ་པར་བསྐྲུན་ནང་གྲལ་གཏྫོགས་ཡྫོད་པའི་ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་དང་

ས་འཇལ་པ་ཚུ་གིས་

ས་ཆ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ སའི་ཆ་ཚད་ས་ཁྲ་ཞིབ་དཔྱད་དང་ གནས་སྡུད་ཁ་གསལ་ ས་ཁྲ་པར་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་།

ས་ཆ་ཐྫོ་བཀོད་འགོ་དཔྫོན་དང་ ཐྫོ་བཀོད་ལས་རྫོགསཔ་ཚུ་ ས༌ཁྲམ༌དང༌
ལག་ཁྲམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་དང་པར་བསྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་།

ས་ཇོ་སྫོ་སྫོའི་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡྫོད་པའི་

ལས་རྫོགསཔ་ཚུ་གིས་ ཁྲམ་ཤྫོག་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ས་ཁྲ་ཚུ་བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་དེ་
ཁྲམ་བསམ་པའི་བསྒང་།

ས་གཞི།
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ཁི་ན་དང་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་ས་ཁོངས་སྒོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ།
མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་འཇིགས་མེད་རྡྫོྡོཻ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་
གིས་

སྤྱི་ཚེས་༢༨/༡༠/༢༠༡༤

གུང་པ་༤༤

ལུ་

ལུ་

མི་སེར་

ཉེར་མཁོའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་

ཞབས་ཏྫོག་གཞན་

མི་ཚེ་འཚྫོ་ཐབས་གསརཔ་

ཁི་ན་དང་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་ས་ཁོངས་དེ་

སྒོ་

འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་གནང་ཡི།

རྒྱལ་ཡྫོངས་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་དེ་ཡང་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་མི་སེར་ ས་མེད་མི་དང་ མི་སྡེ་པལ་འབྱྫོར་
གྱི་སྟབས་ཉེས་ཐྫོན་མི་ཚུ་གི་འཚྫོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་
དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་

ལས་རིམ་གཞི་བཙུགས་

འབད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཤུ་མར་རྒེད་འྫོག་
ལྕོང་ཤི ང་

རྒེད་འྫོག་

View of Khenadang rehabilitation project site
བའི་ནང་འུང་དང་

ནམ་ཁ་རི་་གཡུས་ཚན་ཚུ་དང་
བྫོར་ཕུག་

མི་སེར་གུང་གྲངས་༤༤

ན་དང་གཡུས་ཚན་ནང་
ཡྫོད།

གཡུས་ཚན་༥

ཝ་ཕའི་

གཞི་ཆགས་བཟུང་མི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་

བཅས་

གནང་ཡི།

ན་ནྫོང་

བཟྫོ་སྦལ་རྒེད་འྫོག་

ཁི་

གཞི་གསར་ཆགས་ཏེ་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༡༢༤.༣༦

དེ་ཅིག་

བསྫོམས་

སྐྱིད་སྡུག་སྦེ་

ཞབས་ལས་

གུ་རུ་གི་མཐྫོང་གྲོལ་ རྒྱ་ཚད་ཕིཊ་

༣༣’྾༡༧.༣༡’ འབད་མི་ཅིག་ མི་སྡེའི་བདེ་སྐྱིད་
དང་ཕག་འཚལ་གྱི་དད་རྟེན་དྫོན་ལུ་ གསྫོལ་རས་

མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གིས་ ཁི་ན་དང་ལྷ་ཁང་
གསརཔ་གི་རབ་གནས་གནང་སར་འབྲེལ་གཏྫོགས་
མཛད་གནང་སྟེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེའི་

སྦེ་གནང་ཡི།

གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་དེ་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༦
ལུ་གསར་བཙུགས་འབད་ནུག

ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དྫོན་གསརཔ་འཐྫོབ་ཚུགསཔ།
ཡུད་ཐེང་ཅིག་ནང་ཤེ ས་ཚུགས་པའི་ འབྲུག་གི་ས་ཆའི་བརྡ་དྫོན་༢༠༡༤ ཅན་མ་དེ་ རྒྱལ་
ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གིས་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་

དྫོན་དུས་མཐུན་ཡྫོད་པའི་ ལག་དེབ་གསར་ཤྫོས་ཅིག་པར་བསྐྲུན་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བརྡ་

འབྲུག་གི་ས་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་དང་པ་ འཕལ་མགྱོགས་རང་པར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན།
རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གིས་

བརྒྱ་ཆ་༩༠ དེ་ཅིག་གྲུབ་ཚར་ཡྫོདཔ་དང་ ཞུན་

ས་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་བཟྫོ་ནི་གི་ལཱ་དེ་

དྫོན་ལུ་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཡྫོད་མི་དེ་

འབད་ནིའི་གུ་ལྷྫོད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བཙུགས་ཅི།

འབྲུག་གི་ས་ཁྲའི་དཔེ་དེབ་པར༌བསྐྲུན་འབད་ནིའི་

དག་འབད་ནི་དང་

ས་ཆའི་མིང་ཚུ་ཐག་གཅོད་

ཟླ་༩

པའི་

མཁྱེན་ལྡན་ དུས་དེབ་གཟིགས་མི་ཡྫོངས་ལུ་
ྫོ ་སྒྲིག་བཀོད་ཚྫོགས་ཀྱི་ཧྫོང་ལས་
ང་བཅས་རམ
གནམ་ལྫོ ་ཤིང་མྫོ་ལུག་ལྫོ་གསར་ཚེས་ལུ་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།

བདུན་ཕག་༢

སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༤

པ་ལས་འགོ་

བམ་ཚོན་༡་པའི་ པར་ཐེངས་4པ།
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མྱ་ངན་དྲན་བརྗོད།

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་

ས་འཇལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཨྫོན་སྟག་ཆུ་འདི་

སྤྱི་ཚེས་༩/༡༢/༢༠༡༤

ལུ་

འཇིག་རྟེན་འདི་ལས་མི་རག་

ཕྱི་མའི་སྔ་ལམ་དུ་སྫོང་ཡྫོད། ཁོ་གིས་ལྫོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ནང་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་
ཕག་ཞུས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

ཧེ་མ་གི་

ས་འཇལ་དང་ས་ཁྲམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་དང་

ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྦེ་ཕག་ཞུས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཁོ་པ་དུས་མིན་འཆི་ཁར་ཐལ་ཡྫོད་མི་དེ་ལུ་

སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༨

ལས་རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་

ང་བཅས་ས་ཆ༌ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔྫོན་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཡྫོངས་ཀྱིས་

ཧིང་ལས་རང་མྱ་ངན་གྱི་གུས་བཏུད་ཞུ་ནི་དང་ཅིག་ཁར་

སྐྲག་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཏེ་ བདེ་ཅན་གྱི་ཞིང་ལུ་འཐྫོབ་ཅིག་ཟེར་སྫོན་འདེབས་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཚེ་འདས་ཁོ་ར་བར་དྫོ་འཇིགས་

འདི་བཟུམ་གྱི་སྐྱོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནང་ཐུག་ཡྫོད་མི་ ཁོ་རའི་བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཡིག་ཚང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ཧྫོང་ལས་ ཧིང་ལས་

རང་ཐུགས་གསྫོའི་ཞུ་བ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུཝ་དང་ཅིག་ཁར་

ཁོ་གིས་གཞུང་ལུ་

གཞན་དྫོན་ཐུགས་སྐྱེད་ཞབས་ཏྫོག་ལུ་བརྫོན་ཤུགས་དང་

རང་འྫོག་གི་

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་སྐྱོང་བཞག་མཛད་གནང་མི་དེ་ དུས་ནམ་ཡང་ཧིང་ལས་མི་བརྗེད་པར་ སེམས་ཁར་དྲན་ནི་ཨིན།

བྱ་ལེན་ནང་ཡྫོད་པའི་ས་ཚབ་ཚུ་གི་གནས་སྟངས།

གཞུང་གིས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་
ཐབས་ལུ་

དམིགས་བསལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ཅིག་བཙུགས་ཡྫོད་མི་དེ་གིས་

གྲངས་༨༧༦ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚར་ཡྫོད།
ཨང་

1
2
3
4
5

སྒེར་དབང་ས་ཆ་ལེན་ཡྫོད་པའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་
ཟླ་༣

གི་ནང་འཁོད་ལུ་

ས་ཚབ་མ་འཐྫོབ་པར་བྱ་ལེན་ནང་ལུས་ཡྫོད་མི་ཚུ་བསལ་

གཤམ་འཁོད་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ལྔ་ནང་

ས་ཚབ་བྲེལ་གནད་

རྫོང་ཁག

ས་ཚབ་བྲེལ་གནད་གྲངས།

རྒུད་འཐུས།་བྲེལ་གནད་གྲངས།

བསྫོམས།

བུམ་ཐང་།

127
19
53
345
26
570

6
12
0
231
57
306

133
31
53
576
83
876

ལྷུན་རྩེ།

བཀྲིས་གཡང་རྩེ།
པདྨ་དགའ་ཚལ།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།
བསྫོམས།

སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ ད་ལྟྫོ་མགར་ས་དང་ ཧཱ་ རྩི་རང་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་ས་ཚབ་བྲེལ་གནད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡྫོད།

པར་གྱི་མཐྫོང་སྣང།

ས་གནས་སྤ་རྫོ་ལུ་སྦེ་ བདུན་ཕག་༡གི་རིང་ ས་འཇལ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་དང་ ས་འཇལ་པ་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་ ཨོ་ཀྲོ་ཀེཊ་(AUTO CAD)
སྫོང་བརྡར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབས་ཡྫོདཔ།

© NLCS2014

ས་གཞི།

ཁྱོད་རའི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱན་གནང་།

ཤོག་གྲངས་12

འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༧ ཅན་མ།
དགོངས་དྫོན་

17:

ཁྲམ་ནང་གཤམ་གསལ་ཚུད་དགོཔ་འདི་ཡང:

ཀ) ས་ཆའི་ངོ་རྟྟགས།:
༡.་ཁྲམ་ཨང་དང་།

༢. ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲའི་ཤྫོག་ཨང་།

༣. ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ས་ཁྲའི་ནང་ས་ཆའི་ཞིང་ཨང་།
༤. ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་རགས།
༥. ས་ཆའི་མིང་།

༦. ས་ཆའི་དབྱེ་བ།

༧. ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ཡྫོངས་བསྫོམས།
ཁ) སའི་ཇོ་བདག་གི་ངོ་རགས:
༡) སའི་ཇོ་བདག་གི་མིང་དང་།

༢) དམིགས་གསལ་གྱི་ཁྱིམ་གུང་ཨང་།
༣) མི་ཁུངས་ངོ་སྫོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་།

༤) སའི་ཇོ་བདག་གི་གཏན་འཇགས་ཁ་བྱང་དང་ གལ་སྲིད་ལས་འཛིན་ཨིན་པ་ཅིན་དེའི་མིང་དང་ ལས་འཛིན་གྱི་ངོས་སྫོར་ དེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ཁ་བྱང་
གལ་སྲིད་མི་སྡེ་ལས་ཚྫོགས་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ལས་ཚྫོགས་ཀྱི་མིང་དང་ ལས་ཚྫོགས་ཀྱི་ངོས་སྫོར་
དེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ཁ་བྱང་བཅས་ཚུད་དགོ།

ག) གནས་ཚུལ་གཞན:

༡) གཏའ་མར་བཙུགས་མི་ས་ཆ་དང་ གླ་ཁར་བཏང་མི་ས་ཆ་ དེ་ལས་ས་ཆ་གནང་བའི་གནམ་ལྫོ་དང་བཅས་པར་སྐྱིད་སྡུག་ས་ཆ་དང་
གཞི་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆའི་དྲན་ཐྫོ།

ངེས་ཚིག་མཁྱེན་དགོཔ།
༡) ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲ་ཟེར་མི་འདི་ སའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཚུའི་ས་འཇལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ས་ཆའི་དངོས་པྫོ་ག་ར་གསལ་སྟྫོན་
འབད་མི་ ས་ཁྲ་ལུ་གོ།

༢)

ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐྫོ་ཡིག་

ཟེར་མི་འདི་

དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་་ཡངན་དེའི་དབང་ཚད་སྫོད་ཡྫོད་པའི་ལས་སྡེ་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་མི་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ཐྫོ་བཀོད་འབད་བའི་ས་ཆའི་ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་རགས་ཚུ་དང་ ས་
ཆའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་སའི་ཆགས་སྟངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་བཏྫོན་མི་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲ་ཚུ་ལུ་གོ།

རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས།
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཝང་གྱང་ས།
ཡིག་གྲེམ་ཨང་. ༡༤༢

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་

+975-02-321217/328181

ང་བཅས་ཡག་ཚོང་ག་ཡོངས་འིབྲེལ་འིཆར་སོ་:
www.nlcs.gov.bt

