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ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༡ པའི་གྲོཥ་ཆོད།
ཥ་གནཥ༔་རྩི་མ་གླ་ཁར་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཚོགཥ་ཁང་།
སྤྱི་ཚེཥ་༔ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡། རེཥ་གཟའ་ ལྷགཔ།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ རྒྱལ་རབཥ་ཅན་གྱི་ཥ་གནཥ་གཞུང་འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ དང་པ་འདི་ རང་ལུགཥ་
གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ ལོ་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེཥ་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚེཥ་ ༠༩-༠༨-༢༠༡༡ ལུ་ ག་ནི་བཥ་གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགཥ་པའི་
ིནམ་དང་འབྲེལ་ རང་ལུགཥ་ཀྱི་སྔར་ཁྱུན་བཟང་པོ་ བཞུགཥ་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགཥ་པའི་མཛད་རིམ་དང་བཅཥཔ་སྦེ་ འགོ་འཙུགཥ་གནང་ཡི།
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཚོགཥ་རིམ་དང་པ་དེ་ནང་ ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམཥ་ ༢༠༠༩ ཅན་མའི་དགོངཥ་དོན་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་
འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གོང་འོག་གིཥ་ བཙག་འཐུ་མཛད་ཐོག་ལཥ་ ཚོགཥ་གནང་ཡི།
དྲགོཥ་རྫོང་བདག་མཆོག་གིཥ་གསུང་བཤད།
དྲགོཥ་རྫོང་བདག་མཆོག་གིཥ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༡ པའི་ནང་བཅར་བཞུགཥ་འབད་མི་ བཙག་འཐུ་
ལཥ་གྲུབ་མི་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་དང་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ཁར་འབྱོན་གནང་མི་སྐུ་མགྲོན་ དེ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་སྡེ་ཚན་ཁག་དང་
ལུང་ཕྱོགཥ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་བལྟ་རྟོག་པ་ཡོངཥ་ལུ་ རྒྱལ་རབཥ་ཅན་གྱི་འཚོགཥ་རིམ་ནང་འབྱོན་པར་ལགེ ཥ་ཥ་ོ ཞུ་ཡི།
གསུང་བཤད་འདི་ནང་ དམངཥ་གཙོའི་རིང་ལུགཥ་གཞི་བཙུགཥ་དང་ དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་ལམ་ལུགཥ་གཞི་བཙུགཥ་ཀྱི་སྐོར་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་
བཤད་གནང་ཡི།
འདི་ནང་ལུ་ ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་དང་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེའི་འཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་ འགན་འཁུར་དང་འགན་འཁྲི་
དེ་ལཥ་ མི་ཥེར་ཞབཥ་ཏོག་ཞུ་དགོཥཔ་སྐོར་ལཥ་ཡང་ བཀའ་སློབ་བཟང་པོ་གནང་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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ཀ/ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གོང་འོག་གིཥ་བཙག་འཐུ་འབད་ཡོད།
༡) དྲགོཥ་རྫོང་བདག་མཆོག་གི་ཚོགཥ་གཙོའི་ཐོག་ལཥ་ ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གོངམ་འདི་ འཕྲུལ་ཆཥ་
ཨི་ཝི་ཨེམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལཥ་ བཙག་འཐུ་འབད་ཡི།
ཁྲི་འཛིན་གྱི་དོན་ལཥ་ མི་ངོམ་ གཅིག་ལཥ་བརྒལ་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་མེདཔ་ལཥ་ དགོ་དང་མི་དགོ་ཐོག་ལཥ་ ཚོགཥ་རྒྱན་བསྐྱུར་བའི་སྐབཥ་
ཚོགཥ་རྒྱན་ཡོངཥ་བསྡོམཥ་ ༢༢ ཡོད་ཥར་ལཥ་ དགོ་ཟེར་མི་ ༢༠ ཐོབ་སྟེ་ སྐྱབཥ་ཆ་རྒེད་འོག་གི་རྒཔོ་ རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབྱོར་འདི་
ཁྲི་འཛིན་གོང་མ་སྦེ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཅི།
༢) ཁྲི་འཛིན་གོང་མ་གིཥ་ ཚོགཥ་གཙོའི་ཐོག་ལཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་འོག་མ་དེ་ཡང་ འཕྲུལ་ཆཥ་ ཨི་ཝི་ཨེམ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཐོག་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡོད།
ཁྲི་འཛིན་འོག་མའི་དོན་ལཥ་ མི་ངོམ་ ༤ གདམ་འཐུ་འབད་མིའི་གྲལ་ལཥ་ ཚོགཥ་རྒྱན་མཐོ་ཤོཥ་ ༧ འབད་མི་ཐོབ་སྟེ་ གདུང་ན་གི་རྒཔོ་ ངོམ་
བླམ་རྡོ་རྗེ་འདི་ ཁྲི་འཛིན་འོགམ་སྦེ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཅི།
ཁྲི་འཛིན་སྦེ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ ངོམ་ རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབྱོར་ནཥ་ དྲགོཥ་དྲང་དཔོན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལཥ་ དམ་བཅའ་ཞུ་སྟེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཡོད་མི་ བཀྲིཥ་ཁ་དར་འདི་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་གིཥ་ཕྱག་ལཥ་ཞུ་ཡི། གཞན་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་
ཚུ་ག་རང་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་གདོང་ཁར་ལུ་ ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་གི་དམ་བཅའ་ཞུ་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
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༼རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་འཚོགཥ་རིམ་དང་པའི་ དངོཥ་གཞི་ལཥ་རིམ་ཚུ་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་དབུ་ཁྲི་མཛད་དེ་ འགོ་བཙུགཥ་གནང་ཡོདཔ།༽
ཁྲི་འཛིན་གྱི་གསུང་བཤད།
དང་པ་རང་ ཁྲི་འཛིན་ནཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་འབད་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་གོང་འོག་གིཥ་ཀྱི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་
ཚོར་དང་བཅཥཔ་སྦེ་ ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་དང་པའི་ནང་བྱོན་གནང་མི་ག་རང་ལུ་ བྱོན་པར་ལེགཥ་ཥོ་ཞུ་ཡི། གསུང་བཤད་འདི་ནང་ ཁྲི་འཛིན་
མཆོག་ནཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་འདི་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་གྲོཥ་ཐག་ཆོད་ཥའི་བཙུག་སྡེ་མཐོ་ཤོཥ་ཅིག་འབད་བ་ལཥ་ འདི་ག་ཅི་དེ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་
ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ཁོང་བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་རྒཔོ་ཚུ་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་བཟངཔོ་ གནང་
མི་ཚུ་གིཥ་སྐོར་ལཥ་ཡང་ དྲན་གཥོ་འབད་ཡོད།
ད་རེཥ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༡ པ་ འཚོགཥ་པའི་ིནམ་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ཏེ་ ག་རང་གིཥ་ཧོངཥ་ལཥ་ ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམཥ་
༢༠༠༩ ཅན་མའི་དགོངཥ་དོན་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛད་དགོཔ་སྦེ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་གི་དབུ་འཕངཥ་
མཐོ་བའི་བཙུག་སྡེ་འདི་ནང་ གྲལ་བཏོགཥ་འབད་མི་ག་རང་གིཥ་ རང་ལུགཥ་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ཐོག་ལཥ་ བྱོན་གནང་སྟེ་ སྒྲིག་ལམ་ལུ་གནཥ་དགོཥཔ་
འདི་ ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ཡང་ དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡ།ི
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་དང་རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེའི་འཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་འགན་འཁུར་ཁག་ཆེ་ཤོཥ་རང་ འཆར་གཞི་ལཱ་ཚུ་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ ལཱ་གི་གྲུབ་
འབྲཥ་ཚུ་ སྤུཥ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལཥ་ དུཥ་ཚོད་ཁར་ གྲུབ་འབྲཥ་མཐོན་དགོཥཔ་སྐོར་ལཥ་བཤད་ཅ།ི
མཇུག་རང་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ནང་གྲོཥ་གཞིར་ཕུལ་བའི་སྐབཥ་སུ་ སྲིད་བྱུཥ་དང་སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངཥ་ལུ་ཕན་པའི་
གནད་དོད་དང་འབྲེལ་མི་ཚུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལཥ་ གྲོཥ་གཞི་བཙུགཥ་དགོཥཔ་སྐོར་ལཥ་ཡང་ དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི།

ཁ/ རྩིཥ་ལོ་ ༢༠༡༡-༢༠༡༢ ཀྱི་ལཥ་འཆར་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།
རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ ༡༡ གི་ རྩིཥ་ལོ་ ༢༠༡༡-༢༠༡༢ ལོའི་ གཞུང་ནཥ་ འཆར་དངུལ་གནང་བ་གྲོལ་མི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་
འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན་ནཥ་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་གཥར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་གནང་བ་གྲོལ་ཡོད་མི་ ཁ་གཥལ་སྦེ་རང་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ སྙན་འབུལ་
ཞུ་ཡི། (ཁ་གཥལ་སྦེ་ཟུར་སྦྲགཥ་ དང་པའི་ནང་ བཀོད་ཡོདཔ)། འདི་གུར་ ལཥ་སྣ་ཚུ་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་ ལོ་བསྟར་གྱི་ ལཥ་འཆར་(Work
Plan) བཟོ་དགོཥཔ་སྦེ་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡོདཔ་ལཥ་ རང་ཥོའི་རྒེད་འོག་གི་ལཱ་གི་གཙོ་རིམ་ལཥ་འཆར་ཚུ་ཡང་ རྒེད་འོག་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གིཥ་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་དང་ ཥ་གནཥ་ཀྱ་ི བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ཅིག་ཁར་སྡོད་དེ་ བཟོ་དགོཥཔ་སྦེ་ གྲོཥ་འཆམཥ་བྱུང་ཡོདཔ་བཞིན་ དེ་ལུགཥ་ཀྱི་
སྙན་ཞུ་ཞིག་ གང་མགྱོགཥ་ཐོག་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ཕུལ་ནི་གུར་ གྲོཥ་ཆོད་གནང་ཡི།

༼རྒེད་འོག་ཁག་གི་གྲོཥ་གཞི་གུར་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡོད༽
ག/ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ནཥ།
༡/ ཕ་ཥོན་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ལག་ལེན་ལེགཥ་ཤོམ་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་དང་ ེན་བཅོལ་འབད་དགོཥཔ་སྐོར།
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ སྤྱི་འོག་ཚུ་ནང་ སྒོ་ནོར་ཕ་ཥོན་བཀྲམ་སྤེལ་གནང་མི་ཚུ་ མི་ཥེར་ཚུ་གིཥ་ བདག་འཛིན་ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་ མ་འཐབ་པར་
སྣང་མེད་བསྐྱུར་ཏེ་བཞག་ནི་འདི་གིཥ་ ལ་ལོ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ་ལཥ་བརྟེན་ དེ་གིཥ་རྫོང་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་རྒེད་འོག་ནང་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་ལུ་
བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ད་ལཥ་ཕར་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཥེལ་ཐབཥ་ལུ་ བདག་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་
ཚེ་སྲོག་ེན་བཅོལ་ཡང་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་གིཥ་རྒཔོ་ནཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ གྲོཥ་འཆར་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་རྫོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཕ་ཥོན་ཚུ་ མི་ཥེར་གྱི་དགོཥ་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ མི་ཥེར་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་
རྒེད་འོག་ག་རང་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ བདག་འཛིན་ལེགཥ་ཤོམ་མ་འཐབ་པར་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མ་ི ཚུ་ གཞུང་གིཥ་ རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་
གནངམ་ལཥ་བརྟེན་མེད་ན་ཟེར་ཞུ་ཡི། མི་ཥེར་ཚུ་གིཥ་ གཞུང་ལཥ་གནང་མི་ལུ་ བདག་དབང་རྩ་ལཥ་ལེན་མ་བཏུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ སྐོར་ཡང་
ཞུ་ཡི། མ་གཞི་ཚེ་སྲོག་ེན་བཅོལ་འབད་ནི་འདི་ ལམ་ལུགཥ་ལེགཥ་ཤོམ་ཨིན་མཥ་ཟེར་ བཥམ་འཆར་ཚུ་ཞུ་ཡི།
དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་རྒཔོ་ནཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གྲོཥ་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་ཐད་ཁར་ ད་ལཥ་ཕལ་ ག་དེ་
དྲག་དྲག་ འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ཚེ་སྲོག་ེན་བཅོལ་ཡང་བརྐྱབ་དགོཥཔ་སྦེ་རང་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་་ཡི།
ེན་བཅོལ་འབད་ནིའི་ཐད་དུ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ རྒེད་འོག་དང་ སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན་ གྲོཥ་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལཥ་ འབད་དགོཥཔ་སྦེ་
གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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༢/ མི་ཥེར་ཥ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ ཥོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་བལྟ་བཤལ་གྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐབཥ་སྐོར།
རྩིཥ་ལོ་ ༢༠༡༡-༢༠༡༢ ལོར་ལུ་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ མི་ཥེར་ཥ་ནམ་པ་ཚུའི་ ཥོ་ནམ་བལྟ་བཤལ་གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་གྱི་
གྲོཥ་འབུལ་བཙུགཥ་ཡོད་རུང་ འདི་ནང་མ་ཚུད་པར་ཡོདཔ་ལཥ་ གལ་སྲིད་ གཞན་ཁར་ལཥ་ ཐོབ་ཐབཥ་ཡོདན་ རྫོང་ཁག་ཥོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ནཥ་
འཚོལ་ཐབཥ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ནཥ་ཕུལ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཥོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ གྲོཥ་གཞི་
འདི་ སྤྱིར་བཏང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་ ༣ དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྲོཥ་གཞི་གཅིག་ཨིན་མཥ་ཟེར་ཨིནམ་དང་ མི་ཥེར་
ཁ་ཐུག་ལཥ་ དང་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཥ་ནམ་སྡེ་ཚན་ཧོངཥ་ལཥ་ རྒྱབ་བསྐྱོར་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། མ་གཞི་ བལྟ་བཤལ་ནང་འཁྱིད་དེ་
སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ཡང་ ད་ཚུན་ ལེ་ཤ་རང་ སྤྲོད་དེ་རང་ཡོད་རུང་ འདི་ཚུ་སྤྲོད་ཚར་བའི་མཐའ་མར་ རང་ཥོའི་ ཥ་སྒོ་ནང་ལྷོདཔ་དང་ ལག་ལེན་
འཐབ་མི་དཀོན་སུ་ཅིག་ ཡང་ན་ སྤུ་ལཥ་རང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་ གྲུབ་འབྲཥ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ལེགཥ་ཤོམ་ཅིག་
མེད་པའི་བཥམ་འཆརཞུ་ཡ།ི ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ བལྟ་བཤལ་འདི་དགོཥཔ་སྦེ་རང་འཐོན་འོང་པ་ཅིན་ རྒེད་འོག་ཥོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ལུ་ གནང་ཡོད་
པའི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་མ་དངུལ་ཡོད་ཥ་ལཥ་ ལག་ལེན་འཐབ་རུང་མ་བཏུབ་མེད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གལ་སྲིད་ རྒེད་འོག་གི་མ་དངུལ་ལཥ་མ་ལང་པ་
ཅིན་ རྫོང་ཁག་ཥོ་ནམ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ མ་དངུལ་འཚོལ་ནི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ཁཥ་ལེན་འབད་ཡི།
གནད་དོན་འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ བལྟ་བཤལ་ལཥ་རིམ་འདི་གིཥ་མི་ཥེར་ཥོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ རིག་པ་བརྗེ་ཥོར་འབད་ནིའི་གོ་སྐབཥ་
གཅིག་ཨིན་པ་ལཥ་བརྟེན་ ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལཥ་ རང་ཥོའི་ཥ་གནཥ་ནང་ལོག་ལྷོདཔ་དང་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་
ནིའི་ཕྱིར་དུ་ རྒེད་འོག་ཚུ་ལཥ་ ཥ་ནམ་པ་ཚུའི་བལྟ་བཤལ་གྱི་དོན་ལུ་ དང་འདོད་ཡོད་མི་དང་ རིག་པ་ཐོབ་མི་འདི་ ཤུལ་ལཥ་ བཀོལ་སྤྱོད་འབད་
ཚུགཥ་མི་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་ གཏང་དགོཥ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐོར་ལཥ་ མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་རང་
སྤེལ་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༣/ རྒེད་འོག་གི་སྲུང་རྒྱབ་བཙུགཥ་དགོཥཔ་སྐོར།
མདང་ཞག་ རྒཔོ་གཥརཔ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མིཚུ་གི་གོམཥ་འདྲིཥ་ཞལ་འཛོམཥ་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ སྲུང་རྒྱབ་རེ་བཙུགཥ་ཆོགཔ་སྦེ་
མི་རྗེ་ནང་སྲིན་བློན་པོ་མཆོག་ནཥ་ བཀའ་གྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་ དེའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཕོགཥ་གནང་གཞི་ཐབཥ་སྒྲིག་འབད་དགོཥཔ་སྐོར་ལཥ་
དགེ་གླིང་རྒཔོ་ནཥ་གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་ ད་རེཥ་ཁམཥ་ཅིག་ཁར་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་
ནཥ་གནང་བའི་ བཀའ་རྒྱ་ལུ་གནཥ་ཐོག་ རང་ཥོའི་རྒེད་འོག་གིཥ་དང་བླངཥ་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི། ཨིན་རུང་ དུཥ་ཅི་ལོར་གྱི་
དངུལ་ཕོགཥ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རང་ཥོའི་རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ནང་བཙུགཥ་སྟེ་ གསུང་གྲོཥ་ཞིབ་པར་དུ་གནང་ཐོག་ལཥ་ སྤྲོད་ཐབཥ་བཟོ་ དགོ་པའི་
གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ རྒེད་འོག་གི་ེ་འདབཥ་ལུ་ཡོད་པའི་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱ་བསྐྱེད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ཡང་ སྲུང་རྒྱབ་པ་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

འདི་གིཥ་ འབད་དགོཔ་ སྐོར་ལཥ་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིཥ་ ཥང་ཕོད་ཀྱི་ལོ་ལཥ་ དངུལ་ཕོགཥ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་བཙུགཥ་
པའི་སྐབཥ་ཡང་ བྱ་སྟབཥ་བདེ་ནི་ཨིནམ་བཞིན་ ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མ་ི བརྒྱ་ཆ་ལཥ་བརྒྱ་གིཥ་ ཕྱག་ཡར་གཥེང་ཐོག་ལཥ་ སྲུང་རྒྱབ་པ་འདི་གིཥ་
གཞན་ེ་འདབཥ་ལུ་ ཡོད་པའི་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱ་བསྐྱེད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ཡང་ སྲུང་རྒྱབ་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་
གནང་ཡི།
༤/ དབ་སྤྱི་འོག་ སྦུགཔ་བཀྲིཥ་ལྡིང་ལྷ་ཁང་ལུ་ བླམ་གཅིག་ཞུ་དགོཔ་སྐོར།
དབ་སྤྱི་འོག་གི་ སྦུགཔ་བཀྲིཥ་ལྡིང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ རང་ཥོའི་གཡུཥ་ལྷ་དང་དྲོ་པ་རྐང་རྒྱུགཥ་ལྷ་བཥང་གཥོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ བླམ་གཅིག་ དགོཥ་མཁོ་
ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ སྔོན་མར་ལཥ་ གྲོཥ་གཞི་ཕུལ་ཡོད་རུང་ ངང་འཐེན་ལུཥ་སྟེ་ ད་ལྟོའི་བར་ཡང་ ལན་གཥལ་མེདཔ་ལཥ་ སྤྱི་འོག་འདི་ནང་
གི་མི་ཥེར་ཚུ་ གཤིན་པོའི་དགེ་རྩ་དང་གཥོན་པོའི་རིམ་འགྲོ་ཚུ་འབད་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ བླམ་གཅིག་འཕྲལ་མགྱོགཥ་རང་ གནང་ཐབཥ་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་
སྤྱི་འོག་ཁ་ཐུག་ནཥ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་པའི་གྲོཥ་འབུལ་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ནཥ་ཕུལ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་
དང་པར་དུ་ ལྷ་ཁང་གཥར་བཞེངཥ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནང་བ་དགོཥཔ་ཡོདཔ་དང་ གནང་བ་གི་ཐད་ཁར་ གཞུང་ཁ་ཐུག་ལཥ་རང་ འོང་
དགོཥཔ་ལཥ་ ག་ཅི་རང་འབད་དགོ་རུང་ གཞུང་གིཥ་སྲིད་བྱུཥ་དང་འཁྲིལ་དགོཥཔ་ལཥ་ ཡུན་འགྱངཥ་ལུཥ་མི་འདི་ དེ་ལཥ་བརྟེན་ མེད་ན་ཟེར་
ཁྲི་འཛིན་གྱི་ཚོགཥ་དམང་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ལྷ་ཁང་རྙིངམ་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་སྲིད་བྱུཥ་ཡོདཔ་དང་ མི་ཥེར་
ཁ་ཐུག་ལཥ་ ལྷ་ཁང་གཥར་བཞེངཥ་འབད་དགོ་པའི་སྐབཥ་ལུ་ འོཥ་འབབ་བལྟ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ཁར་ ཤུལ་ལཥ་ དཀོན་གེར་དགོཥཔ་
ལ་ཥོགཥ་པ་དང་ བླམ་བཙུགཥ་དགོཥཔ་ དེ་ལཥ་ བཤད་གྲྭ/དགོན་སྡ/ེ སློབ་གྲྭ་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་ འབདཝ་ད་ འདི་ནང་ལུ་
ངེཥ་གཏིགཥ་དགོ་མི་དགོ་ཚུ་ བལྟ་དགོཥཔ་ཁག་ཆེ་བཥ་ཟེར་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་ནཥ་བཥམ་འཆར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ བླམ་གཅིག་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལཥ་ ཆུ་ཁ་བཀྲིཥ་ཆོཥ་གླངི ་རབ་སྡེ་གི་ བླམ་གནཥ་བརྟན་མཆོག་ལུ་ འོཥ་འབབ་གཅིག་གཟིགཥ་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་ན་ི སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གནང་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
Page 6 of 20

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

ང/ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ནཥ།
༡/ SRI (Systematic Rice Intensification) སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སྐོར།
གད་ལྟག་རྒེད་འོག་ནང་ ཨ་རིང་མེད་མི་ མི་ཥེར་ཥོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ SRI (Systematic Rice Intensification) གི་སྐོར་ལཥ་
སྦྱོང་བརྡར་ཞིག་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་སྐོར་ལཥ་ ཥ་ནམ་འགོ་དཔོན་ནཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་འདི་ རེད་བཙུགཥ་ནི་ནང་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་
ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཆུ་ཡོད་ཥའི་ཥ་སྒོ་ནང་ལུ་ རྐྱངམ་ཅིག་བཏུབ་སྦེ་ཞུ་ཡི། རེད་འཛུགཥ་སྐྱོང་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ནང་
ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཡང་ གནང་ཡོདཔ་བཞིན་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ རྒེད་འོག་ཥ་ོ ནམ་སྡེ་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་
འཐབ་ཐོག་ དང་ལེན་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༢/ ལོ་ཐོགཥ་ཚུ་ རི་དྭགཥ་ཥེམཥ་ཅན་གྱིཥ་གནོད་པ་སྦོམ་སྦེ་རང་ བཀལ་ཡོདཔ་སྐོར།
དུཥ་ཅི་ལོའི་ནང་ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ནང་ ལོ་ཐོགཥ་ཚུ་ རི་དྭགཥ་ཥེམཥ་ཅན་གྱིཥ་ གནོདཔ་སྦོམ་སྦེ་རང་བཀལ་ཏེ་ མི་ཥེར་ལུ་ དཀའ་
སྡུག་ཆེ་དྲག་ཕོགཥ་ཏེ་ཡོདཔ་ལཥ་ དེ་བཀག་ཐབཥ་ལུ་ ཧིང་(Trap)བཟོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཞིག་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནཥ་ བཀའ་གྲོལ་
གནང་པ་ཅིན་ཕན་རླབཥ་ཆེ་ནི་ཨིན་མཥ་ཟེར་ རྒཔོ་གྱིཥ་གྲོཥ་འཆར་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ མངའ་སྡེ་ནགཥ་ཚལ་ཧོངཥ་ལཥ་ཞུ་མི་ནང་ ནགཥ་ཚལ་གྱི་ཁྲིམཥ་དང་བཀོད་རྒྱ་ག་སྟེ་ལུ་ཡང་ ཧིང་བཟོ་ཆོག་པའི་བཀོད་ཁྱབ་དང་གནང་བ་
མེདཔ་ལཥ་ ཧིང་བཟོ་ཐོག་ལཥ་ཐབཥ་ཤེཥ་བཏོན་ནིའི་འོཥ་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ནགཥ་ཚལ་གྱི་ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཞིང་གི་ཥ་ཁོངཥ་
ལུ་ མི་ཀྲར་ ༢༠༠ གི་ནང་འཁོད་ ལོ་ཐོགཥ་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མི་རི་དྭགཥ་ཥེམཥ་ཅན་ཚུ་ བཥད་ཐག་ཆོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་
ཧིང་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནང་བ་འདི་སྤུ་ལཥ་རང་མེདཔ་ལཥ་ གཞན་ཐབཥ་ལམ་བཏོན་ནིའི་ཚུ་ནང་ ག་དེ་དྲག་དྲག་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་
ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་ནགཥ་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཁྲིམཥ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རི་དྭགཥ་ཥེམཥ་ཅན་ཚུ་ ེན་སྲུང་འབད་དགོཥཔ་ བཥད་
ཐག་མ་ཆོདཔ་ དཀོན་དྲག་གི་ཐོ་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གནད་དོན་འདི་
གུར་གསུང་གྲོཥ་རྒྱཥཔ་སྦེ་རང་གནང་བའི་རྗེཥ་སུ་ ལོ་ཐོགཥ་གནོདཔ་བཀལ་མི་གི་ཐད་ཁར་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་
ཐོ་ཁ་གཥལ་སྦེ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དང་ལེན་འབད་དགོཥ་པའི་ཁར་ གནོད་སྐྱོན་བརྐྱབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་གིཥ་ ནགཥ་ཚལ་གླིང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཡིག་འཕྲིན་གཅིག་གནང་སྟེ་ འཕྲལ་མགྱོགཥ་ཅིག་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཐབཥ་ཅིག་ འབད་དགོ་
པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
Page 7 of 20

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

༣/ རྒེད་འོག་མི་ཥེར་ཚུ་ ཥ་གནཥ་གཞན་ཁར་ ་ གནཥ་སྤོ་སྟེ་སྡོད་མི་ཚུ་གིཥ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་བྱིན་ཡོདཔ་སྐོར།
རྒེད་འོག་ལཥ་ གནཥ་སྤོ་འདི་འགྱོ་མི་ མི་ཥེར་ཚུ་ ཞབཥ་ཏོག་འུར་ལཱ་དང་ཁྱལ་ག་ཅི་རང་ཕོགཥ་རུང་ རྒེད་འོག་ནང་ གཏན་འཇགཥ་སྦེ་སྡོད་མི་
དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་སྦེ་ འབག་དགོཥཔ་དང་ གད་ལྟག་ན་གི་མི་ཥེར་མང་ཤོཥ་རང་ ཥ་གནཥ་སྟེབ་སྦྱིཥ་ཁ་ལུ་ གནཥ་སྤོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་གི་
དོན་ལུ་ སྤྱི་དཔོན་གཅིག་བཏོན་དགོཥ་པའི་གྲོཥ་འབུལ་ གད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཕུལ་ཡ།ི
དེའི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་འདི་ཧེ་མ་ལཥ་རང་ བྱུངམ་བྱུང་ཥར་རང་ཡདོ པ་་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་གིཥ་འགན་འཁུར་དང་
དབང་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བལྟ་དགོཥཔ་ དེ་ལཥ་ གྲོཥ་བསྟུན་ཚུ་བྱུང་བའི་སྐབཥ་ལུ་ གྲུབ་འབྲཥ་ཅིག་བྱུང་མ་ཚུགཥཔ་བཟུམ་གྱི་བརྡ་སྟོནམ་
ཨིན་མཥ་ཟེར་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་མཆོག་གིཥ་ ཚོགཥ་དམང་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཞབཥ་ཏོག་འུར་ལཱ་ཐད་ཁར་ མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་ སྦུང་བསྒུལ་གྱི་
ཞབཥ་ཏོག་ཞུ་དགོ་པའི་ལཱ་ དཔེར་ན་ ལྷ་ཁང་ འཐུང་ཆུ་ མཥ་བཅོཥ་ལ་ཥོགཥ་པ་ཚུ་ནང་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ལམ་ལུགཥ་གཅིག་ལེགཥ་
ཤོམ་སྦེ་བཟོ་དྲཝ་ཅིག་འབད་ཅིན་ མི་དྲག་ག་ཟེར་ བཥམ་འཆར་ཞུ་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམཥ་དང་འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ནང་བཙུགཥ་ཏེ་ སྤྱི་དཔོན་བཀལ་དགོ་རུང་ འུར་ལཱ་བཀལ་དགོ་རུང་ གྲོཥ་ཆོད་
བཏོན་དགོཥཔ་སྦེ་དྲན་གཥོ་འབད་ཡི།
ཚོགཥ་དམངཥ་ཀྱཥི ་གྲོཥ་བསྡུར་ཡུན་རིནམ་སྦེ་རང་གནང་བའི་མཐར་ གཙོ་བོ་རང་ འཆར་གཞི་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབཥ་ དཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་
ཡོདཔ་ལཥ་ ཞབཥ་ཏོག་ཞུ་ནིའི་ལམ་ལུགཥ་གཅིག་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ གྲོཥ་ཆོད་བཏོན་ཐོག་ལཥ་ བཟོ་དགོཥཔ་དང་ དེ་བཞིན་
དང་ལེན་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི། སྤྱི་དཔོན་བསྐོ་བཞག་གི་ཐད་ཁར་ཡང་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ལམ་ལུགཥ་གཅིག་བཟོ་སྟེ་ བཏོན་དགོཔ་སྦེ་
གྲོཥ་འཆམ་གནང་ཡི།

ཅ/ ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་ནཥ།
༡/ ལོག་ཅི་ན་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོའི་ལ་ཁྱིམ་བརྐྱབ་གནང་དགོཥཔ་སྐོར།
ལོག་ཅི་ན་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ལ་ཥའི་ཁང་ཁྱིམ་ཞིག་མེད་པར་ རང་ཥོའི་ཕམ་ཚུ་གི་སྦ་སྒོར་རེ་བརྐྱབ་སྟེ་ སྡོད་
དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ གནམ་བྱཱར་ ཆར་ཆུ་འབོལ་ཏེ་ཆུ་བྲེཥ་བའི་སྐབཥ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལཥ་ འཆར་གཞི་ནང་ ལ་ཁྱིམ་ རྐྱབ་ནིའི་ལཥ་རིམ་
དང་འཆར་གཞི་ག་སྟེ་སྦེ་ཡོད་གའི་ སྐོར་ལཥ་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྫོང་བདག་མཆོག་གིཥ་ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ ལྟོ་ཐོབ་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་སྦེ་མེནམ་ལཥ་བརྟེན་ འཆར་གཞི་ནང་མེདཔ་་ཨིན་རུང་ གནཥ་
སྟངཥ་དང་འཁྲིལ་ དགོཥཔ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་འཐོན་ཥོངམ་ལཥ་བརྟེན་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གཙོ་རིམ་བཟོ་སྟ་ེ ཆ་དངུལ་འཚོལ་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

དེ་ཡང་ གཙོ་རིམ་དང་པ་འབད་རང་དངོཥ་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་་ལཥ་ ཤེཥ་རིག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ མ་དངུལ་འདི་ཐོབ་ཅིག་ འདི་ཁར་ གཏང་ནི་གི་
ལཥ་རིམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ཡང་ ངེཥ་གཏིགཥ་དགོཥཔ་སྦེ་ ངོཥ་ལེན་དང་མཐོང་སྣང་བསྐྱེད་དེ་ མ་དངུལ་གྱི་
ཐད་ཁར་ ད་ལྟོ་རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཕར་དང་ཚུར་ལཥ་འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཡོདཔ་ལཥ་ མ་དངུལ་ཐོབ་ཅིག་རང་ དང་ལེན་འབད་
དགོཥཔ་སྦེ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ནཥ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡ།ི
༢/ མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་ ཥ་སྣུམ་(Kerosene) དུཥ་ཚོད་ཁར་ལུ་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར།
ལོག་ཅི་ན་གི་མི་ཥེར་ཚུ་ ཥ་གནཥ་ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་ལུ་ ཟླ་རིམ་བཞིན་ ཥ་སྣུམ་(Kerosene) ོ་བར་འགྱོལཝ་ད་ དུཥ་ཚོད་ཁར་
མ་ཐོབ་པའི་འཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ དེ་ཥེལ་ཐབཥ་ལུ་ ལུང་ཕྱོགཥ་ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་ཚང་ཧོངཥ་ལཥ་ ཥ་སྣུམ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟླ་རིམ་
ཚེཥ་གྲངཥ་ཅིག་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་གནང་པ་ཅིན་ མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་ལུ་བྱ་སྟབཥ་བདེ་ནི་མཥ་ཟེར་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་བ་
ཕུལ་ཡ།ི གནད་དོན་འདི་ལུ་ ལུང་ཕྱོགཥ་ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་གི་ ཚེཥ་གྲངཥ་ བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་
བྱ་སྟབཥ་མི་བདེ་བཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ མི་ཥེར་ཚུ་ ནམ་རང་འོང་རུང་ ཥ་སྣུམ་འདི་ ཐོབ་ཆོག་ཆོག་སྦེ་རང་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། གལ་སྲིད་
མི་ཥེར་ག་རང་འབད་རུང་ ཥ་སྣུམ་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཐོནམ་ཅིག་ ཡིག་ཚང་གི་དུཥ་ཚོད་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༠༥༢༥༢༣༢༠ ལུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ་ནི་དང་ ཡིག་ཚང་གི་དུཥ་ཚོད་མེན་པའི་སྐབཥ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་ ༡༧༦༠༥༧༩༨ ཡང་ན་ ༡༧༦༣༤༠༧༨
ཐོག་ལཥ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཐོབ་རང་ཐོབ་དགོཥཔ་སྦེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡ།ི དེ་འབདཝ་ལཥ་བརྟེན་
གལ་སྲིད་དུཥ་ཚོད་ཁར་ མ་ཐོབ་དྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ དེ་མདོ ་དུ་ ལུང་ཕྱོགཥ་ཡིག་ཚང་ལུ་ གོང་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་གནང་དགོཥཔ་སྦེ་ཨིནམ་ལཥ་ དེ་བཞིན་དང་ལེན་འབད་དགོཥ་པའི་ གྲོཥ་འཆམ་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ཡང་
དེ་བཞིན་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོཥཔ་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།

ཆ/ བཥམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་ནཥ།
༡/ བཥིལ་ཆུ་(Mineral Water)བཟོ་གྲྭ་ཁང་བཙུགཥ་ཀྱི་གནང་བ་སྐོར།
ཥ་གནཥ་ རང་གེ་ཀྲུང་ཟེར་ཥ་ལུ་ དྲགོཥ་ཁམཥ་སུམ་མཆོག་གི་ བཥིལ་ཆུ་(Mineral Water)བཟོ་གྲྭ་ཁང་བཙུགཥ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཅུའི་རྐ་འདི་
ཀི་ལོ་མི་ཀྲ་ ༡.༥ དེ་ཅིག་གི་ཥ་ཁར་ཡོདཔ་དང་ མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ོགཥ་བཤད་མེདཔ་ལཥ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ནང་ཡང་གསུང་གྲོཥ་
གནང་བའི་སྐབཥ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་ གནང་བ་གྲུབ་ཡོདཔ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་དགོཥཔ་སྦེ་
བཥམ་འཕེལ་ གླིང་རྒེད་འོག་གིཥ་ གྲོཥ་འབུལ་ཞུ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གུར་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནཥ་གསུང་གྲོཥ་གནང་སྐབཥ་ སྤྱི་འོག་ནང་ལུ་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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གནོད་པ་མེད་
པའི་ཁར་
རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ནང་ཡང་
གསུང་གྲོཥ་བྱུང་བའི་སྐབཥ་
བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་མེད་པར་
ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་རང་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་གུར་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནཥ་ བཥིལ་ཆུ་གི་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་བཙུགཥ་ཆོག་པའི་
ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
༢/ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྒེད་དྲུང་གཥར་བསྐོཥ་སྐོར།
རྒེད་འོག་ནང་ རྒེད་དྲུང་གཥར་བསྐོཥ་འབད་དགོཥཔ་སྐོར་ལཥ་ གྲོཥ་གཞི་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ ཡིག་ཚང་ལག་ལེན་དང་ཡིག་འགྲུལ་ བཟོ་དགོཥཔ་
དེ་ལཥ་ འགན་ཁག་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཞི་གཡོགཔ་གི་ལམ་ལུགཥ་ལྟར་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོཥཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ལཥ་ གལ་སྲིད་ གཥར་བསྐོཥ་
འབད་ནི་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་མི་སྟོབཥ་སྡེ་ཚན་གྱིཥ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་
ཡི། རྒེད་དྲུང་གཥར་བསྐོཥ་ཀྱི་སྐོར་ལཥ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ནཥ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་གུར་གཞི་བཞག་ཐོག་ལཥ་ དང་ལེན་
འབད་དགོ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།

ཇ/ གདུང་ན་རྒེད་འོག་ནཥ།
༡/ རྒེད་དྲུང་གཥར་བསྐོཥ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤེཥ་ཚད་ཀྱི་བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི་སྐོར།
རྒེད་འོག་གི་རྒེད་དྲུང་གཥར་བསྐོཥ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ མ་གཞི་གཞུང་གིཥ་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཤེཥ་ཚད་སློབ་རིམ་ ༡༢ པ་མཐར་
ཁྱོར་མི་གཅིག་དགོཥཔ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ང་བཅཥ་མཐའ་ཟུར་རྒེད་འོག་གི་གནཥ་སྟངཥ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒཔོ་གིཥ་སྦེ་ ལྕོགཥ་གྲུབ་ཡོད་མིད་ཚུ་ ཞིབ་
དཔྱད་འབད་དེ་ མི་ཥེར་གྱི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་ལྷག་ཤེཥ་མི་གཅིག་བཙུགཥ་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ རྒཔོ་གིཥ་ཕུལ་ཡ།ི ཨིན་རུང་ གོང་གི་དོན་ཚན་
ཆ་པའི་ ༢ པ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༢/ རྒེད་འོག་སྲུང་རྒྱབ་སྐོར།
གཞུང་གི་ཧོངཥ་ལཥ་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་གི་སྲུང་རྒྱབ་བཙུགཥ་ཆོག་པའི་བཀའ་གྲོལ་གནང་མི་དང་འབྲེལ་ དུཥ་ཅི་རྩིཥ་ལོ་ ༢༠༡༡-༢༠༡༢ ལོའི་
དངུལ་ཕོགཥ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྒེད་འོག་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་དངུལ་ལཥ་ མགོ་སྙོམཥ་བཟོ་སྟེ་སྤྲོད་དགོཥཔ་སྦེ་ བཀའ་གནང་ཡོདཔ་ལཥ་ དངུལ་ཕོགཥ་སྤྲོད་
ཐབཥ་ཀྱི་གནང་བ་ཞིག་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནཥ་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་ གཥང་ཕོད་ཀྱི་རྩིཥ་ལོ་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ གཞུང་གི་དངུལ་
ཕོགཥ་ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ གྲོཥ་ཆོད་འདི་ནང་གི་དོན་ཚན་ ག པའི་ ༣ པ་ནང་ གྲོཥ་ཆོད་
གྲུབ་ཡོད་མི་བཟུམ་སྦེ་བཞག་ཡི།
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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༣/ རིན་བསྡུར་ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལཝ་དང་ རིན་བཀོད་པ་ཉུང་ཤོཥ་བཙུགཥ་མི་ལུ་ ཁ་འབགཔ་ལཱ་སྤྲོད་མི་འདི་གིཥ་ མཐའ་ཟུར་རྒེད་
འོག་ནང་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་བྱིན་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར།
རྒེད་འོག་ནང་འཆར་གཞི་གོང་ཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ལཱ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁ་འབགཔ་ནཥ་ གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབཥ་ རིན་གོང་ཆུང་ཀུ་སྦེ་
བཀོད་མི་དེ་གིཥ་ ཤུལ་ལཥ་ལཱ་གི་ལག་ལེན་བྱ་འཐབ་འབདཝ་ད་ མཐའ་ཟུར་གྱི་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ལཥ་ཕར་ ལཱ་དུཥ་ཚོད་ཁར་ འབད་མ་ཚུགཥ་པར་
ཡུན་འགྱངཥ་ལུཥ་ཏེ་ རྫོང་ཁག་དང་ཁ་འབགཔ་བར་ནང་ཡང་བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་བྱུང་ཡོདཔ་ལཥ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ང་བཅཥ་ མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་
ཐོགཥ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཕོགཥ་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་མི་ནང་ གཥར་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་གིཥ་དོན་ལཥ་ རིན་བསྡུར་གྱི་ ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལཝ་ད་
གོང་ཚད་ཉུང་མི་ལུ་ སྤྲོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ལཥ་ མཐའ་ཟུར་རྒེད་འོག་དང་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཡོད་ཥའི་ཥ་གནཥ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁ་འབགཔ་རིན་བསྡུར་
འབདཝ་ད་ དབྱེ་བ་ཕྱ་ེ གནང་དགོཥཔ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། མ་གཞི་ ཁ་འབགཔ་རིན་བསྡུར་གྱི་ཐད་ཁར་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ ཉུང་མི་ལུ་རང་སྤྲོད་
དགོཥ་སྦེ་མེདཔ་ལཥ་ དབྱེ་ཞིབ་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་ གོང་ཚད་ཚུ་ག་བསྡུར་འབདཝ་ད་ འོཥ་འབབ་བལྟ་སྟེ་ ལཱ་སྤྲོད་ནི་འདི་
རིན་བསྡུར་ཚོགཥ་པ་གིཥ་ ཕྱག་ལུ་ཡོད་པའི་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ སྤུཥ་ཚད་དང་ལྟ་རྟོག་ཚོགཥ་པ་བཟོ་དགོཥཔ་སྦེ་ ན་ཧིང་ལཥ་རང་ བཀོད་རྒྱ་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཁ་འབགཔ་ལཱ་
གི་སྤུཥ་ཚད་དང་ དུཥ་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་ཚུགཥ་མ་ཚུགཥ་ཚུ་བལྟ་ནིའི་འགན་འཁུར་འདི་ ཚོགཥ་པ་ལུ་ཕོགཥཔ་ཨིནམ་ལཥ་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་
ཚོགཥ་པ་གཞི་བཙུགཥ་འབད་དེ་མེདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་རུང་ བཟོ་དགོཥཔ་སྦེ་བཞག་ཡི། ཚོགཥ་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་རེ་དགོ་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་གི་
སྤུཥ་ཚད་དང་ལྟ་རྟགོ ་ཚོགཥ་པ་གིཥ་ སྤྲོད་ནི་འབད་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
དུཥ་ཅི་གི་འཆར་ལོ་ལཥ་འགོ་བཙུག་སྟེ་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་གཥར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ཚད་གཞི་ བསྐྱར་བཟོ་
འབད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ རྒེད་འོག་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་ལུ་ སྤེལ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ དེ་བཞིན་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡ།ི
༤/ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་དང་སློབ་གྲྭ་གི་དོན་ལཥ་ ཥ་ཆ་གཞུང་བཞེཥ་འབད་ཡོད་མིའི་ཥ་ཚབ་སྐོར།
གདུང་ན་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་དང་སློབ་གྲྭའི་དོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་ཥ་ཆ་ གཞུང་བཞེཥ་འབད་ཡོད་མི་འདིའི་ཥ་ཚབ་མ་ཐོབ་པར་ལུཥ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཥ་ཚབ་
གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོཥ་ནང་ལུ་ ཥ་ཚབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ཕུལ་ཕུཝ་མེདཔ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ འདི་དང་འཁྲིལ་དང་ལེན་འབད་དགོཥ་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡ།ི གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམཥ་དང་འཁྲིལ་
ཥ་ཚབ་ཀྱི་དོན་ལཥ་ ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ ཡིག་ཆཥ་ཚང་དགོཥ་པའི་བྱ་རིམ་ལམ་ལུགཥ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་གིཥ་ཚོགཥ་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

དམངཥ་ལུ་ཞུ་ཡི། ལམ་ལུགཥ་ཀྱི་སྐོར་ལཥ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གིཥ་ མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོཥ་པའི་གསུང་
གྲོཥ་བྱུང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་ ལམ་ལུགཥ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ཥ་ཚབ་ཀྱི་དོན་ལཥ་ བྱ་ལན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
གཞན་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ཡང་ ཥ་ཚབ་མ་ཐོབ་པར་ ངང་འཐེན་ལུཥ་ཡོད་མི་དང་ཁྲམ་རྐྱབ་མ་ཚུགཥ་པར་ལུཥ་མི་ ཁྲམ་བརྐྱབ་དགོཥ་པ་ཡོད་མི་ཚུ་
ཐོ་ཕུལ་དགོཥ་པའི་གསུང་གྲོཥ་ཡང་བྱུང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ གཞུང་ཥ་སྟོངམ་ཡོདཔ་དྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ རྒཔོ་ཚུ་གིཥ་
ཥ་སྟོངམ་མེད་ཟེར་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་མེདཔ་ཅིག་འབད་དགོ་པའི་ དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡ།ི
༥/ གྲོང་གཥེབ་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་ལཱ་གི་སྤུཥ་ཚད་ལེགཥ་ཤོམ་མེད་པའི་སྐོར།
འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ནང་ གྲོང་གཥེབ་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་ ཁ་འབག་པ་ལུ་ སྤྲོད་ཐོག་ལཥ་ འབད་མིའི་ལཱ་ཚུ་ གདུང་ན་རྒེད་འོག་གི་ སྤྱི་འོག་
༤ དེ་ཅིག་ནང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བལྟཝ་ད་ ཁ་འབགཔ་གིཥ་ ཁོ་རའི་ འཕྲལ་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་བལྟ་སྟེ་ ལཱ་འབད་འབདཝ་
འབད་ནི་འདི་གིཥ་ སྤུཥ་ཚད་དང་མ་ལྡནམ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་ལཥ་ ད་ལྟོ་ལཱ་འགོ་བཙུགཥ་པའི་བསྒང་འབདཝ་ལཥ་ དབྱི་ཞིབ་ཞིག་ འབྲུག་གློག་
མེ་ལཥ་འཛིན་ཧོངཥ་ལཥ་ མཛད་གནང་དགོཔ་སྦེ་ རྒཔོ་གིཥ་གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་ཡ།ི ལྕགཥ་ཀྱི་ཀཝ་འདི་ནང་ རྩི་ཥ་འདི་མ་པ་ལཥ་རང་ ལག་ལེན་
མ་འཐབ་པཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེའི་ཐད་དུ་ འབྲུག་གློག་མེ་ལཥ་འཛིན་ཧོངཥ་ལཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མ་ི ནང་ ད་ལྟོ་ གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་ དབྱིན་ཟླ་ ༤
པ་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ ཀཝ་ཚུ་ལྷོང་ནིའི་ལཱ་འགོ་བཙུགཥ་ཡོདཔ་དང་ ལྕགཥ་ཐག་ཚུ་ཀྲིང་ཞིནམ་ལཥ་ ཀཝ་གི་རྩ་བ་ལུ་རྩི་ཥ་གཏང་ནི་དང་
ཀཝ་ཚུ་ལུ་ ཚོན་གཏང་ནི་གི་ལཱ་འདི་ ཤུལ་ལཥ་འབད་ནའི ི་ལཥ་རིམ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་དོགཥ་གཥལ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྤྱི་ཚེཥ་
༡༢/༠༨/༢༠༠༩ ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་ཚུ་དང་ གོ་བརྡའི་ལམ་རིམ་གཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ལཥ་རིམ་བཟོ་སྟ་ེ ཡོདཔ་ལཥ་
དེ་བསྒང་ གོ་སྐབཥ་ཕུལ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལཥ་ གློག་མེ་ལཥ་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ དབྱེ་ཞིབ་ཅིག་ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་མཛད་དེ་ རྩིཥ་ལེན་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་མཛད་
དགོཥ་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡོདཔ་བཞིན་ འབྲུག་གློག་མེ་ལཥ་འཛིན་ཧོངཥ་ལཥ་ཡང་ དེ་བཞིན་ དང་ལེན་མཛད་གནང་དགོ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ།

/ སྨད་ལྟབ་ཁ་རྒེད་འོག་ནཥ།
༡/ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཥེལ་དགོ་པའི་འཁོར་ལམ་འདི་ ཁ་འབགཔ་ཥོ་ཥོར་ལུ་སྤྲོད་ཐོག་ ཥེལ་བཅུག་དགོཔ་སྐོར།
ཥ་གནཥ་གདུང་ན་རྒེད་འོག་ལཥ་ སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་ག་ཐུག་གི་འཁོར་ལམ་ལཥ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༠ ཥེལ་དགོ་པའི་ལཱ་གི་ཐད་ཁར་ གདུང་ན་
རྒེད་འོག་ཥ་གནཥ་ཅུབ་ཏེ་བྲག་ཟེར་ཥར་ལུ་ཥེལ་བའི་སྐབཥ་ བྲག་སྤོག་སྟེ་ཥེལ་དགོ་ནི་འདི་གིཥ་ དུཥ་ཡུན་ལེ་ཤ་གོར་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ ཥ་གནཥ་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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འདི་ནང་ ཥེལ་སྡོད་པའི་བསྒང་ལུ་ སྨན་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡང་ ཁ་འབགཔ་ཥོ་ཥོར་གཅིག་བཙུགཥ་ཏེ་ གང་མགྱོགཥ་ཥེལ་གནང་ཐབཥ་
ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ བྱ་སྟབཥ་བདེ་ནི་མཥ་ཟེར་ རྒཔོ་གིཥ་གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་ཡི། དེའི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་ཥོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་
གདུང་ན་ཁ་ཐུག་ཥེལ་ནིའི་ཁ་འབགཔ་ལཱ་སྤྲོད་ནི་འདི་ ཟླ་ངོ་ ༤ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ འཕྲུལ་ཆཥ་འདི་ ཥ་གནཥ་ཁར་ལུ་
ཐལཝ་དྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ འོཥ་འབབ་དང་འཁྲིལ་ བྱ་རིམ་ཚུ་འཕྲལ་མགྱོགཥ་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འཕྲུལ་ཆཥ་གཞུང་གིཥ་གནང་ཐོག་
ལཥ་ ཥེལ་ནི་གི་ལཥ་རིམ་ནང་ མ་ཚུད་པ་ཅིན་ ཁ་འབགཔ་ལུ་ འཕྲལ་མགྱོགཥ་སྤྲོད་ནའི ི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཥ་འཇལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང་
འཕྲལ་མགྱོགཥ་འབད་དེ་ གཞུང་ལཥ་གནང་བ་ལེན་ཐོག་ ཟླ་ངོ་ ༤ གི་ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ ཁ་འབགཔ་འབད་རུང་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་གི་འཕྲུལ་
ཆཥ་ཐོག་ལཥ་འབད་རུང་ ཥེལ་ནིའི་ཁཥ་ལེན་ཕུལཝ་བཞིན་ འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་མ་འཐུཥཔ་མེདཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༢/ སྤང་མགུ་སྤྱི་འོག་གི་གཥོ་བའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཥར་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ཁ་འབགཔ་ལུ་ སྤྲོད་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་སྐོར།
གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ནང་ འཆར་གཞིའི་ལཱ་མང་རབཥ་ཅིག་རང་ མཇུག་བསྡུ་དགོཥཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ལཥ་
སྤང་མགུ་སྤྱི་འོག་གི་གཥོ་བའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཥར་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ཁ་འབགཔ་ལུ་ སྤྲོད་ཐོག་ བརྐྱབ་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་སྐོར་ལཥ་ རྒཔོ་
གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡ།ི གནད་དོན་འདི་གུར་ གཥོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཡང་ ཁ་འབགཔ་ལུ་སྤྲོད་པ་ཅིན་ མ་འཐུཥཔ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་
ཥ་གནཥ་ལཥ་ཅ་ཆཥ་ག་ཅི་རང་ཐོབ་ག་ དེ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཥཔ་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ བཟོ་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོཥ་
ཥོང་ཡོད་མི་གི་ཥ་ཁྲ་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་ཧོངཥ་ལཥ་གནང་ནི་ཨིན་མཥ། ལཱ་འདི་གི་ཐད་ཁར་ ཁ་འབགཔ་ལུ་སྤྲོད་ནི་སྦེ་རང་ ཆ་འཇོག་
གནང་ཡི།
༣/ རྟ་ལམ་གྱི་མ་དངུལ་འདི་ མི་དམངཥ་ཚོགཥ་ཁང་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་གནང་དགོཥཔ་སྐོར།
ཥ་གནཥ་ཀུང་ཁ་ལཥ་ སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་ཚུན་གྱི་རྟ་ལམ་འདི་ འཁོར་ལམ་ཥེལ་བའི་ཤུལ་ལཥ་ འོཥ་འབབ་ཅིག་མེདཔ་ལཥ་ རྟ་ལམ་མཥ་
བཅོཥ་ཀྱི་མ་དངུལ་ ༧༢,༠༠༠.༠༠ གནང་ཡོད་མི་འདི་ བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་དེ་ རྒེད་འོག་ནང་ མི་དམངཥ་ཚོགཥ་ཁང་ཞིག་རྐྱབ་དགོཥཔ་ ངེཥ་
གཏིགཥ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཚོགཥ་ཁང་བརྐྱབ་ནིའི་ནང་ ཆ་འཇོག་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ རྒཔོ་གིཥ་ཕུལ་ཡ།ི
འདི་གུར་གསུང་གྲོཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་ ད་ལྟོ་གནཥ་སྐབཥ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ རྟ་ལམ་འདི་རང་ ཁག་མི་ཆེ་ག་ཟེར་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི། ཚོགཥ་ཁང་
གི་ཐད་ཁར་ ད་ལྟོ་གནཥ་སྐབཥ་ཅིག་ གཞན་རང་བཞིན་སླར་བྱུང་འཐོན་སྐྱེད་དང་ཐབཥ་ཤེཥ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ འཁོར་ལམ་འདི་ བཏོན་ཚར་རུང་
མི་མང་ཤོཥ་རང་ རྟ་ལམ་ལུ་བསྟེན་དགོཥཔ་པའི་གནཥ་སྟངཥ་ལུ་ འོང་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ མ་དངུལ་འདི་ རྟ་ལམ་མཥ་བཅོཥ་ནང་ རང་འཇགཥ་
གཏང་ནི་གུར་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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༤/ སྨན་ལྟག་རྒེད་འོག་ནང་ གཥོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༢ པ་བརྐྱབ་གནང་དགོཥཔ་སྐོར།
གནམ་བྱཱར་ལུ་ མི་ཥེར་དང་སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ལུ་ གཥོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༢
པ་གཅིག་བརྐྱབ་གནང་པ་ཅིན་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ ན་བྱ་རྒེད་འོག་གི་མི་ཥེར་དང་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགཥ་ནི་
ཨིནམ་ལཥ་ སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༢ པ་གཅིག་བརྐྱབ་གནང་དགོཥཔ་སྦེ་ རྒཔོ་གིཥ་གྲོཥ་འབུལ་ཞུ་ཡི། འདི་ལུ་ གཥོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་
མི་ནང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༢ པ་འདི་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ིནམ་རེ་ལུ་ ནདཔ་ག་དེ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བལྟཝ་ད་
གནམ་བྱཱར་ལུ་ མི་ ༤-༥ གི་བར་ནང་ འོང་ནི་ཨིནམ་དང་ གནམ་དགུན་ལུ་ མི་ ༡ དང་ ༢ ལཥ་བརྒལ་ མི་འོང་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་
མི་རློབཥ་ལཥ་བཅད་རུང་ སྡེ་རིམ་ ༢ པ་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུཥ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འོཥ་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ སྨན་ཁང་
ཕྲ་བ་(sub post) གཅིག་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་མི་དེ་ཡང་ གནང་བ་མ་གྲུབ་པཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཁ་སྟོད་ཁ་ལུ་ སྨན་ཁང་
སྡེ་རིམ་ ༡ པ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ གདུང་ན་རྒེད་འོག་གི་ཡང་ འོཥ་འབབ་དང་འཁྲིལ་ སྡེ་རིམ་ ༢ པ་གུར་ཕབཥ་བཏང་ཡོད་པའི་གསུང་
གྲོཥ་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་གཥོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་འབད་ ནདཔ་ག་དེ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་ན་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ འོཥ་འབབ་བལྟ་ཞིནམ་ལཥ་ ཤུལ་མ་གི་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་གུར་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༥/ སྨད་ལྟག་ཁ་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ སློབ་འབུ་འཛིན་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་དང་ སློབ་གྲྭའི་ཆབ་གཥང་ སློབ་ཕྲུག་གི་སློབ་ཁང་ ཁང་མིག་ ༤
རྐྱབ་གནང་དགོཔ་སྐོར།
སྨད་ལྟག་ཁ་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ སློབ་དབུ་འཛིན་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་གཅིག་དང་ སློབ་གྲྭའི་ཆབ་གཥང་ དེ་ལཥ་ སློབ་ཕྲུག་གི་སློབ་ཁང་ ཁང་མིག་ ༤
ངེཥ་པར་དུ་དགོཥཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་ཚུ་ བརྐྱབ་གནང་དགོཔ་སྦེ་ རྒཔ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་གསུང་གྲོཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་
དུ་ཅི་ལོར་ནང་ ཆབ་གཥང་བརྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཥང་ཕོད་ལུ་ སློབ་དབུ་འཛིན་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་བརྐྱབ་ནའི ི་ལཥ་རིམ་ཡོད་པའི་ཁར་ སློབ་ཁང་
བརྐྱབ་ནིའི་ དོན་ལཥ་ ཤེཥ་རིག་གི་སྲིད་བྱུཥ་དང་འཁྲིལ་ སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོའི་ཁ་གྲངཥ་བལྟ་དགོཥཔ་ཡོད་ཟེར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཨིན་རུང་ སློབ་ཁང་ཚུ་ མཥ་བཅོཥ་འབད་ནིའི་ལཥ་རིམ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་ དེ་གིཥ་འཐུཥཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་
གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

༦/ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག ཥ་ཕྱོགཥ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ མི་རྩིཥ་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་གདུང་ན་རྒེད་འོག་ལུ་ རྩིཥ་སྤྲོད་འབད་དགོཥཔ་སྐོར།
ཥ་ཕྱོགཥ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕྱདཔ་དང་ གདུང་ན་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཐག་ཐུང་སུ་སྦེ་ ཡོད་པའི་ཁར་
ཚོགཥ་རྒྱན་བཙུགཥ་པའི་སྐབཥ་ལུ་ཡང་ གདུང་ན་ཁ་ཐུག་ལུ་ བཙུགཥ་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ མི་རྩཥི ་ཐད་ཁར་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་རུང་ མི་རྩིཥ་
གནཥ་ཥོར་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་ གདུང་ན་རྒེད་འོག་ལུ་ རྩིཥ་སྤྲོད་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་མཛད་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་ཧོངཥ་ལཥ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ མི་རྩིཥ་དང་ཁྲམ་འདི་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་དེ་འབད་རུང་
བཙག་འཐུ་གི་དོན་ལུ་ བཅད་མཚམཥ་བཟོ་བའི་སྐབཥ་ གདུང་ན་རྒེད་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལཥ་ དེའི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་གི་འབད་ ནང་སྲིད་
ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ མི་རྩིཥ་སྨད་ལྟག་ནང་ཨིན་རུང་ བཙག་འཐུའི་ནང་ གདུང་ན་རྒེད་འོག་ནང་ འབདཝ་ལཥ
སྟབཥ་མ་བདེཝ་ངེཥ་བདེན་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ འཆར་གཞི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ད་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ནང་མེདན་པ་ གདུང་ན་གི་འོག་ལུ་ ཨིན་མཥ་ཟེར་
བཀོ་མ་བཞག་པར་ འཆར་གཞི་ལཱ་ཚུ་འདྲ་མམ་ཐོག་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཨིན་རུང་ མི་རྩིཥ་དང་ཁྲམ་སྤོ་ཥོར་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགཥ་འཚོགཥ་རེནམ་ཅིག་ གྲོཥ་གཞི་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡ།ི
ཏ/ སྦོང་སྒོ་རྒེད་འོག་ནཥ།
༡/ སྦོང་སྒོ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་འགྲུལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞབཥ་ཏོག་ལེགཥ་ཤོམ་མེད་པའི་སྐོར།
སྦོང་སྒོ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ དཔག་ཤིང་གར་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ ཞབཥ་ཏོག་ལེགཥ་ཤོམ་མེད་པའི་ཁར་ གཞན་ གཡུཥ་
ཚན་གསུམ་ནང་ལུ་ཡང་ ཞབཥ་ཏོག་ལེགཥ་ཤོམ་མེདཔ་ལཥ་ རྒེད་འོག་དང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་བར་ན་ལུ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་ནའི ི་ནང་ དཀའ་
ངལ་སྦོམ་སྦེ་རང་ འཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཕྲལ་མགྱོགཥ་རང་ རྒེད་འོག་ནང་ མི་སྡེའི་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགཥ་འབད་ནིའི་གྲ་འགྲིག་
ཡོདཔ་ལཥ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་འཛིན་ ཁ་ཐུག་ལཥ་ བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ བདའ་བཟུནམ་སྦེ་རང་ བཟོ་གནང་དགོཥཔ་སྦེ་ རྒཔོ་གིཥ་
གྲོཥ་འབུལ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ གཞུང་གི་བལྟ་བ་ལཥ་འབད་རུང་ རྒེད་འོག་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཥ་འདི་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་དང་ཅིག་ཁར་འབདཝ་ལཥ་
བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞབཥ་ཏོག་འདི་ ངེཥ་པར་དུ་དགོཥ་མཁོ་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་བརྟེན་ དེའི་གནཥ་
སྟངཥ་སྐོར་ལཥ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཞིནམ་ལཥ་ འཕྲལ་མགྱོགཥ་ཅིག་སྦེ་རང་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལུ་ཞབཥ་ཏོག་ ངེཥ་པར་
བཙུགཥ་དགོ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི། དེའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་གཡུཥ་ཚན་ཚུ་ནང་ཞབཥ་ཏོག་འདི་གིཥ་ བདའ་བཟུན་ཏེ་ཡོད་རུང་ རྒེད་འོག་ ལྟེ་བ་ནང་ལུ་
བདའ་མ་བཟུན་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཁ་གཥལ་བཀོད་དེ་ ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡ།ི
གསུང་གྲོཥ་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ལུ་ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་གི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་འཕྲུལ་ལྟོ་གི་བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་སྐོར་ལཥ་ཡང་ རྫོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་འཛིན་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ན་ི སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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༢/ དགེ་འདུ་ལཥ་ མེ་རི་རྩེ་མོ་གྱི་ཟུར་ལམ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༨ འབད་མི་འདི་ལུ་ རྩི་ནག་གཏང་དགོཥཔ་སྐོར།
དོན་ཚན་འདི་གུར་ སྦོང་སྒོ་དམངཥ་མི་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ དགེ་འདུ་-མེ་རི་རྩེ་མོར་གྱི་ཟུར་ལམ་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་ ༢༥ ལྷག་ཙམ་ཥོང་རུང་
མཥ་བཅོཥ་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ་དང་ ཟུར་ལམ་འདི་དང་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་
གཅིག་ཡང་ ཆགཥ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒེད་འོག་འདི་ནང་གི་སྤྱི་འོག་ ༡༡ གི་མི་ཥེར་ཚུ་ འདི་ཁར་ལཥ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་
རྩི་ནག་ཅིག་ གཏང་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་ལུ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ཀྱིཥ་ཡང་ དགོཥཔ་སྦེ་རང་ངོཥ་འཛིན་འབྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་
ཟུར་ལམ་འདི་ ལམ་ཥེལ་ལཥ་ཁུངཥ་ཀྱི་བདག་འཛིན་འཐབ་དོ་ཨིནམ་ལཥ་ དེའི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་འབད་ ལམ་ཥེལ་
ལཥ་ཁུངཥ་ལུ་ ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་ནི་གུར་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཅ།ི
༣/ མ་དངུལ་བསྒྱུར་བཅོཥ་གནང་དགོ་པའི་གནང་བ་སྐོར།
ཅུང་ཁ་ཞིང་ཆུ་གཥར་བཏོན་གྱི་ལཱ་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ ༨༠༠,༠༠༠.༠༠ (འབུམ་བརྒྱད) བཞག་གནང་ཡོད་མི་འདི་
སྐྱེཥ་རྟོགཥ་ཁར་ཞིང་ཆུ་མཥ་བཅོཥ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི་ནང་ལུ་ གཏང་ཆོག་པའི་གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ལཥ་ གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་
ཅུང་ཁ་གི་ཞིང་ཆུ་འདི་ བཏོན་ཚར་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་ ཥ་གནཥ་ སྐྱེཥ་རྟོག་ཁ་ལུ་ཡང་ དགོཥཔ་ངེཥ་གཏིགཥ་ཡོདཔ་ལཥ་
འདི་ནང་ བཏང་ཆོགཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནཥ་ གནང་བ་གྲུབ་ཡི། ལམ་ལུགཥ་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་དང་འཆར་དངུལ་
འགོ་དཔོན་ ༢ ཀྱིཥ་ བདག་སྐྱོང་གི་ཥ་ རྒྱལ་ཡོངཥ་དགའ་ སྐྱིད་དཔལ་འཛོམཥ་ལྷན་ཚོགཥ་ དང་ གྲོཥ་བསྟུན་གནང་ཐོག་ དང་ལེན་
འབད་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
༤/ ཤིང་ཟམ་ ༢ མཥ་བཅོཥ་འབད་དགོཥཔ་སྐོར།
དབང་ཆུ་རྟོགཥ་ཏོ་ཁ་དང་འབྱུང་ལཥ་ཀྱི་ཤིང་ཟམ་གིཥ་ མཥ་བཅོཥ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ན་ཧིང་གི་རྩིཥ་ལོ་ནང་ཚུད་མ་ཚུགཥ་འདི་འབད་རུང་ གནཥ་
སྟངཥ་སྐྱོ་དྲག་ཅིག་ལུ་ བསྒྱུར་ཥོངམ་ལཥ་བརྟེན་ མཥ་བཅོཥ་ འབད་ནིའི་འཆར་དངུལ་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འཆར་དངུལ་ཐད་ཁར་
ཐབཥ་ཤེཥ་ཞིག་མེདཔ་ལཥ་ ཨིན་རུང་ འདེམཥ་ཁོངཥ་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་ནང་ལཥ་ གནང་ཐབཥ་ཅིག་ཡོདན་ འདི་ནང་ལཥ་ ལམ་ལུགཥ་
དང་འཁྲིལ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐོག་ལཥ་ དང་ལེན་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་གིཥ་ གྲོཥ་ཆོད་གནང་ཡ།ི
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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༥/ ཅུང་ཁ་ ཅུ་མ་རིང་མགུ་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ཏེ་ རྟོག་རྟོ་འོགམ་དབང་ཆུ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ ཥ་ནམ་ཞིང་ལམ་ དཔག་ཚད་ སླར་ལོག་ བསྒྱུར་
བཅོཥ་འབད་དགོཥཔ་སྐོར།
དེ་ཡང་ ཅུང་ཁ་ ཅུ་མ་རིང་གུ་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ཏེ་ རྟོག་རྟོ་འོགམ་དབང་ཆུ་ཚུན་གྱི་འཕྲུལ་གླང་པ་ཝར་ཀྲི་ལར་ལམ་འདི་ ཥོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གུར་
རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནིའི་ཐད་ཁར་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལཥ་ གནང་ཡོདཔ་མི་འདི་གི་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་གྱི་སྒོར་ལྟབ་ཚུ་
མར་ཕབཥ་འབད་དེ་ དཔག་ཚད་ཐད་ཕྲང་ (Alignment) བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ནང་ཡང་ ཆ་འཇོག་
གྲུབ་ཡོདཔ་དང་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཆ་འཇོག་ལྷན་ཐབཥ་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གྲོཥ་དོན་འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་
ཞིང་ལམ་གྱི་ ཐད་ཕྲང་(Alignment)འདི་ བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་ཆོག་པའི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

ཐ/ རྫོང་ཁག་གི་གྲོཥ་གཞིར།
༡/ ཥ་གཏེར་གྱི་ལཱ་གི་དོན་ལཥ་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོཔ་སྐོར།
སྐྱབཥ་ཆ་རྒེད་འོག་ ཥ་གནཥ་ དམ་ཆུ་ལུངམ་ ཟེར་ཥ་ལུ་ ཁ་འབགཔ་ ཀུན་བཟང་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཟེར་མི་གིཥ་ ཥ་གཏེར་ལཱ་གི་དོན་ལཥ་
གཞུང་ཥ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དེ་ གླ་ཁར་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ཥེར་གྱི་ོགཥ་མེད་ཡི་གུ་དང་ ནགཥ་ཚལ་ལཥ་ོགཥ་མེད་ཡི་གུ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་
སྡེའི་གྲོཥ་ཆོད་ ཥ་གཏེར་ལཥ་ཁུངཥ་ཀྱིཥ་གྲོཥ་འདེབཥ་ཡི་གུ་བཅཥ་ ག་རང་ཐོབ་ཡོད་པའི་གུར་ རྫོང་ཁག་གིཥ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བལྟཝ་ད་
གནོད་པ་མེད་པའི་ སྙན་ཞུ་དང་བཅཥཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ནགཥ་ཚལ་འགོ་དཔོན་ནཥ་ གྲོཥ་འབུལ་ཞུ་ཡི། འདི་ལུ་ རྫོ་ང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་
འོཥ་འབབ་ག་དེ་སྦ་ེ ཡོད་ག་ཚུ་ གྲོཥ་བསྡུར་གནངམ་ད་ འདི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་བ་དང་ཁེ་གྱོང་ཡོད་པའི་མི་ཥེར་ཚུ་ལཥ་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་
དཔྱད་དེ་ ོགཥ་མེད་གན་ཡགི ་ཚུ་ལེན་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་གུར་ གསུང་གྲོཥ་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥཔ་སྦེ་རང་གནང་བའི་མཐར་
གནང་བ་སྤྲོད་ཐབཥ་མེད་སྦེ་ ངོཥ་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་གི་ཥ་སྒོ་བལྟ་མི་དང་ རྒེད་འོག་གི་ཥ་སྒོ་བལྟ་སྟེ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ལཥ་
གནང་བ་སྤྲོད་མི་འདི་ ཥ་སྒོ་མ་དྲཝ་ལཥ་བརྟེན་ཨིནམ་ལཥ་ ཥ་གནཥ་འདི་ སྒང་ཁ་གཡུཥ་ཚན་ཁ་ཐུག་ཕོགཥཔ་ལཥ་ སྒང་ཁ་ གི་ཚོགཥ་པ་དང་
སྒང་ཁ་མི་ཥེར་གྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ོགཥ་མེད་ཡི་གུ་སྤྲོད་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
གསུང་གྲོཥ་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁག་གི་ཥ་ཆ་ གླ་ཁར་སྤྲོད་ལེན་ཚོགཥ་པ་གཥི ་ ཥ་གནཥ་ཁར་འགྱོཝ་ད་ མི་ཥེར་དང་
གཅིག་ཁར་གྲོཥ་བསྟུན་ཐོག་འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་ཡང་གནང་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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༢/ རྫོང་ཁག་ འཕྲུལ་ཆཥ་སྡེ་འཕྲན་ལྟེ་བའི་(CMU) འཕྲུལ་ཆཥ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགཥ་པ་ དང་ རྒེད་འོག་ འཕྲུལ་ཆཥ་སྡེ་
འཕྲན་ལྟེ་བའི་(CMU) འཕྲུལ་ཆཥ་ འཛིན་སྐྱོང་ཚོགཥ་པ་ ༢ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་ཥོ་ནམ་འགོ་དཔོན་ནཥ་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གི་གནཥ་ཚད་ཁར་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ ཚོགཥ་པ་གིཥ་ འཐུཥ་མི་དང་བཅཥཔ་སྦེ་
ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་ཡི།
ཀ/ རྫོང་ཁག་ CMU འཕྲུལ་ཆཥ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགཥ་པ།
༡) རྫོང་བདག།
ཁྲི་འཛིན།
༢) རྫོང་ཁག་ཥོ་ནམ་འགོ་དཔོན།
འཐུཥ་མི་དྲུང་ཆེན།
༣) རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།
འཐུཥ་མི།
༤) རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།
འཐུཥ་མི།
༥) རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིཥ་འགོ་དཔོན།
འཐུཥ་མི།
༦) རྫོང་ཁག་འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན།
འཐུཥ་མི།
དང་ ཁ/ རྒེད་འོག་ CMU འཕྲུལ་ཆཥ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགཥ་པ༔
༡/ རྒཔོ།
ཁྲི་འཛིན།
༢/ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།
འཐུཥ་མི་དྲུང་ཆེན།
༣/ རྒེད་འོག་ཥ་ནམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ལཥ་རོགཔ།
འཐུཥ་མི།
༤/ རྒེད་འོག་སྒོ་ནོར་རྒྱ་བསྐྱེད་ལཥ་རོགཥཔ།
འཐུཥ་མི།
༥/ རྒེད་འོག་ནགཥ་ཚལ་རྒྱ་བསྐྱེད་ལཥ་རོགཥཔ།
འཐུཥ་མི།
༦/ རྒེད་འོག་གི་ཥ་གནཥ་བཟོ་རིག་པ།
འཐུཥ་མི།
༧/ རྒེད་འོག་རྩིཥ་འཛིན་པ།
འཐུཥ་མི།
༨/ སྤྱི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགཥ་པ།
འཐུཥ་མི།
ད་ལྟོ་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ ཥ་ནམ་ཞིང་ལམ་གཥར་བཏོན་གྱི་དོན་ལུ་ འཕྲུལ་ཆཥ་ excavator འདི་གནང་ཡོདཔ་དང་ གཞུང་གིཥ་
གནང་མི་འཕྲུལ་ཆཥ་འདི་ རྫོང་ཁག་རྐྱངམ་ཅིག་གིཥ་ བཀོལ་སྤྱོད་འབདཝ་ད་མི་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ རྒེད་འོག་དང་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ འཕྲུལ་
ཆཥ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགཥ་པ་རེ་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ ལེགཥ་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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དམིགཥ་བཥལ་གྱི་གྲོཥ་བསྟུན་ཞལ་འཛོམཥ་གཅིག་ཚོགཥ་པའི་སྐབཥ་ རྫོང་ཁག་ལུ་ཚོགཥ་པ་གཅིག་དང་རྒེད་འོག་ལུ་ཚོགཥ་པ་གཅིག་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་
ཆ་འཇོག་གིཥ་དོན་ལུ་ གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་ཡ།ི
གནད་དོན་འདི་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགཥ་པ་གིཥ་ དགོཥཔ་ངེཥ་བདེན་འདུག་ཟེར་ སྨད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ གྲོཥ་དོན་ཕུལ་མ་ི ལུ་
ཚོགཥ་དམངཥ་བརྒྱ་ཆ་ལཥ་བརྒྱ་གིཥ་ ཕྱག་ཡར་གཥེང་ཐོག་ལཥ་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་འཕྲུལ་ཆཥ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགཥ་པ་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་
དགོཥཔ་ངེཥ་གཏིགཥ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ གྲོཥ་འབུལ་ནང་བཀོད་མི་ཚོགཥ་པའི་འཐུཥ་མི་ཚུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ ཥ་ནམ་ཞིང་ལམ་ག་སྟེ་ལུ་གཏང་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ རྫོང་ཁག་གི་འཕྲུལ་ཆཥ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགཥ་པ་གིཥ་ཐག་བཅད་དེ་གནང་མི་གིཥ་བཏུབ་
སྦེ་ གྲོཥ་འཆམ་བྱུང་ཡོད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ དགོཥ་མཁོ་ཡོད་མེད་ཚུ་ གནཥ་སྟངཥ་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་ཞིབ་ཅིག་མཛད་གནང་ཐོག་ལཥ་ འབད་
དགོཥཔ་ཁག་ཆེཝ་ལཥ་ དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་འཕྲུལ་ཆཥ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགཥ་པ་ ལུ་དབང་ཚད་སྤྲོད་མི་དང་འབྲེལ་ ཚོགཥ་པ་འདི་གིཥ་ དེ་བཞིན་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་དེ་ བྱ་ལེན་འཐབ་ནི་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡ།ི
གསུང་གྲོཥ་འདི་ནང་ མཇུག་རང་ ཥོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཏོན་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ག་དེ་མགྱོགཥ་མགྱོགཥ་ རྩ་འགེངཥ་ཏེ གཞུང་གིཥ་གནང་མི་ འཕྲུལ་ཆཥ་
ཐོག་ལཥ་འབད་རུང་འདྲ་ ཁ་འབགཔ་ལུ་སྤྲོད་ཐོག་ལཥ་འབད་རུང་ འདྲ་མམ་སྦེ་ ལཱ་འབད་ནི་གུར་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

ད/ སྣ་ཚོགཥ་གསུང་གྲོཥ།
༡/ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེའི་ཚོགཥ་རིམ་སྐབཥ་ རང་ལུགཥ་སྔར་ཁྱུན་བཞུགཥ་གྲལ་མཛད་རིམ་ཐོག་ གནང་དགོ་པའི་དྲན་གཥོ།
རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ཚུའི་ཚོགཥ་རིམ་ཚུ་ནང་ རང་ལུགཥ་སྔར་ཁྱུན་བཞུག་གྲལ་དང་བཅཥ་མཛད་རིམ་གནང་དགོཥཔ་སྦེ་ ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་
བཅའ་ཁྲིམཥ་ ༢༠༠༩ ཅན་མའི་དགོངཥ་དོན་དང་འཁྲིལ་ ད་ལཥ་ཕར་ཡང་ ཡར་དྲག་ཐོག་ལཥ་ དེ་བཞིན་ངེཥ་པར་དུ་ དང་ལེན་མཛད་གནངསྟེ་
ན་ལཥ་ཕར་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོཥ་མཐུན་མོང་མ་ཡནི ་པ་ རྒྱལ་ཡོངཥ་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམཥ་ཀྱི་ཀ་ཆེན་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགཥ་
བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ཕྱརི ་དུ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེའི་ཚུའི་ཚོགཥ་པའི་སྐབཥ་ བཞུགཥ་གྲལ་དགོང་བཀུར་ཞུ་ནི་ལཥ་འགོ་
བཟུང་སྟེ་ བཞུགཥ་གྲལ་གྱི་མཛད་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་མཛད་དེ་ བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་དགོཥཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་
གྱིཥ་ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ དྲན་གཥོའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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མཇུག་བསྡུའི་ལཥ་རིམ།
ཚོགཥ་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་མཆོག་ནཥ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ རྒྱལ་རབ་ཅན་གྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་དང་པ་འདི་ མཐར་ཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་
ཚུགཥ་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི།
ཁྲི་འཛིན་འོགམ་ནཥ་ རྒྱལ་རབ་ཅན་གྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནང་བྱོན་མི་ དམིགཥ་བཥལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་མཆོག་དང་ རྫོང་ཁག་
ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་ཡོངཥ་ དེ་ལཥ་ སྡེ་ཚན་དང་ལུང་ཕྱོགཥ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་ གཞན་བལྟ་རྟོག་ཡོངཥ་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི།
ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༡ པའི་གསུང་གྲོཥ་ཚུ་ འཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་ སྦ་གཥང་མེད་པར་ ལྷག་བཥམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལཥ་ ཞིབ་ཞིབ་སྦ་ེ གནང་ཐོག་
བྱ་སྟབཥ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགཥ་མི་ལུ་ ག་ཅི་དེ་ དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི། འཐུཥ་མི་ཚུ་ རང་ཥོའི་ཥ་སྒོ་ནང་བྱོནམ་ད་ རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་
ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་བྱོན་འོང་མནོ་བའི་རེ་འདུན་དང་ ལོག་ཤུལ་མའི་ ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༢ པ་ནང་ལུ་ ཞལ་འཇལ་ནིའི་སྨོན་ལམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
མཇུག་རང་ རྒྱལ་རབཥ་ཅན་གྱི་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༡ པ་འདི་ བཀྲིཥ་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་
མཇུག་བསྡུ་གནང་བ་དགེ།
གྲོཥ་ཆོད་བྲིཥ་མི༔
བཥོད་ནམཥ་ཚེ་རིང་།
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་གཙོ་དྲུང་།

ཥརྦ་མངྒ་ལམ༔
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ དང་པའ་ གྲོས་ཆོད། གནམ་ལོ་ ༢༠༡༡ རང་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༡༡ འམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༠༩/༠༨/༢༠༡༡ ལུ།
The minutes of the 1st LG DT Session held on 9th August 2011 corresponding to the 11 day of the 6th Month of Female Iron
Rabbit Year 2011.
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ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག།
འགོ་བྱེད་རྟེན་འབྲེལ།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པ་འདི་ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨
སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣/༡༢/༢༠༡༡ རེཥ་གཟའ་ལྷགཔ་ལུ་ རང་ལུགཥ་ཀྱི་སྔར་ཁྱུན་བཟང་པོ་ བཞུགཥ་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགཥ་པའི་མཛད་སྒོའི་ལཥ་རིམ་དང་
བཅཥ་ འགོ་བཙུགཥ་གནང་ཡི། ཚོགཥ་ཐེངཥ་འདི་ནང་ལུ་ དམིགཥ་བཥལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་དྲགོཥ་རྫོང་བདག་མཆོག་དང་ ཚོགཥ་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་
འཐུཥ་མི་ དེ་ལཥ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལུང་ཕྱོགཥ་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིཥ་ བཅའ་མར་བཏོགཥ་གནང་ཡི།
ཁྲི་འཛིན་གྱི་གསུང་བཤད།
ཚོགཥ་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་ནཥ་ དམིགཥ་བཥལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་གི་དབུ་གཙོཥ་པའི་ ཕུན་གླིང་དྲུང་ཁག་གི་དྲགོཥ་དྲུང་པ་ ཚོགཥ་འདུའི་
འཐུཥ་མི་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཁག་དང་ལུ་ཕྱོགཥ་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཡོངཥ་ལུ་ བྱོན་པར་ལེགཥ་གཥོ་ཞུ་ཡི། ཁྲི་འཛིན་གྱིཥ་
ཚོགཥ་ཁང་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་ཁག་ ༣ དེ་ཅིག་ གསུང་གྲོཥ་གནང་དགོཔ་ཡོདཔ་སྦེ་
ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་གསུང་གནང་ཡི། དེ་ཡང༔ ཚོགཥ་ཐེངཥ་དང་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ནི་དང་ སྤྱི་ཚོགཥ་དང་པའི་ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༨ པའི་ནང་
ཕུལ་ནི་གྲོཥ་གཞི་སྐོར་དང་ གཞན་སྲིད་བྱུཥ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ནི་ཨིནམ་ལཥ ག་རང་གིཥ་ འདི་ནང་ལུ་
རྒྱབ་ཧྲིལ་འབུམ་མཛད་ཐོག་ལཥ་ ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་རང་ བཅའ་མར་བཏོགཥ་ཏེ་ གསུང་གྲོཥ་ཚུ་ ལཥ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ གྲུབ་འབྲཥ་ཅན་སྦེ་
གནང་ཚུགཥ་པའི་རེ་བ་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་ཞུ་ཡི།
རྫོང་བདག་གི་གསུང་བཤད།
ད་རེཥ་ཀྱི་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་ནང་ ཁག་ཆེ་ཤོཥ་ གཅིག་ དང་པ་ སྤྱིར་བཏང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒེད་འོག་ ༢༠༥ ལུ་ཕན་པའི་
གྲོཥ་གཞི་ཡོདན་ སྤྱི་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་དང་ གིཥ་པར་ ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༡ པའི་ སྔོན་མའི་ཚོགཥ་ཐེངཥ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་
བསྐྱར་ཞིབ་ནང་ནི་དང་ གཞན་རྒེད་འོག་ཁག་དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལཥ་ལྷོད་པའི་གྲོཥ་གཞི་ཚུ་གུར་ གཞི་བཞག་ཐོག་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ན་ི
ཨིནམ་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་ཚུ་ ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་གནང་ཚུགཥ་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འཁྲིལ་བའི་གསུང་གྲོཥ་མེན་པར་
སྲིད་བྱུཥ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་དགོ་ པའི་དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི། དེ་ཚུ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཁར་མསྣམ་དགོ་པའི་
དྲན་བསྐུལ་ཞུ་གནང་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

ཀ/ གྲོཥ་གཞི་ཆ་འཇོག།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་གཞི་འདི་ ཚོགཥ་དམངཥ་ཀྱིཥ་ མོཥ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནཥ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
ཁ/ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་དང་པའི་ གྲོཥ་ཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གུར་ བསྐྱར་ཞིབ་གསུང་གྲོཥ་གནང་ནི།
༡) ཚོགཥ་ཐེངཥ་ དང་པའི་ གྲོཥ་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ག༽ (༤) པའི་ནང་གཥལ་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་དབ་སྤྱི་འོག་ སྦུགཔ་བཀྲིཥ་ལྡིང་
ལྷ་ཁང་ལུ་ བླམ་གཅིག་ ངེཥ་པར་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ དེའི་སྐོར་ལཥ་ ཆུ་ཁ་བཀྲིཥ་ཆོཥ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་ བླམ་གནཥ་བརྟན་མཆོག་ལུ་ འོཥ་འབབ
གཅིག་གཟིགཥ་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་མིའི་ཐད་ཁར་ བཀའ་ལན་ག་དེ་སྦེ་ གནང་ཡོད་གའི་སྐོར་བསྐྱར་ཞིབ་
གནང་བའི་སྐབཥ་ རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ དེའི་སྐོར་ལཥ་ རབ་སྡེའི་ བླམ་གནཥ་བརྟན་དང་གསུང་གྲོཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་
བླམ་གིཥ་གསུང་མི་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཡི་གུ་ཐོབ་ཅིག་རང་ སྐྱབཥ་རྗེ་མཆོག་ལུ་ སྙན་གཥན་ཞུ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཨིན་མཥ། ཨིན་རུང་
ད་ལྟོ་ཚུན་ གཞུང་ལཥ་བཀའ་ལན་ཞིག་མེདཔ་ལཥ་ ད་རུང་རང་ བླམ་གནཥ་བརྟན་མཆོག་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ བྱོན་ནིའི་ལཥ་རིམ་ཡོདཔ་ལཥ་
དེ་བསྒང་ལུ་ཡང་ ཡང་བསྐྱར་ཞུ་ སྙན་གཥན་ཞུ་ནི་སྦེ་གསུང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིཥ་ ཞུ་མི་ནང་ བླམ་གནཥ་བརྟ་ན་མཆོག་གིཥ་ཡང་ བླམ་གཅིག་འོཥ་འབབ་ཡོད་ག་མེད་ག་ཚུ་ མི་ཥེར་དང་འཁྲིལ་
དགོཔ་སྐོར་ལཥ་ གསུང་ཡོདཔ་དང་ བླམ་བཞུགཥ་ཥར་གི་གཟིམ་ཅུང་སྐོར་ལཥ་ཡང་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་ལུ་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་མཆོག་
གིཥ་ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ གཡུཥ་སྒོ་རེ་རེ་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་དགོ་པའི་སྐོར་ལཥ་་ཞུ་བ་ལྷོདཔ་མཥ་ཟེར་ཨིནམ་དང་ ལྷ་ཁང་བཞེངཥ་པའི་
ཤུལ་ལུ་ བླམ་གཅིག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལཥ་་སློབ་གྲྭ་ལ་ཥོགཥ་པ་གཞི་བཙུགཥ་འབད་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་འོང་དོ་ཡོདཔ་བཞིན་ དེ་འབདཝ་
ལཥ་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ མི་ཥེར་དང་གཅིག་ཁར་གྲོཥ་བསྟུན་འབད་དེ་ དགོཥཔ་ངེཥ་གཏིགཥ་འདུག་ག་མིན་འདུག་ཚུ་ བལྟ་དགོཥཔ་
ཁག་ཆེ་བཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ནང་ལུ་ ལཱ་འགོ་བཙུགཥཔ་ད་རང་ འཆར་གཞི་ཚུ་ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་ བརྩམ་དགོ་པའི་དྲན་གཥོ་ཡང་འབད་ཡི།
ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ གཞུང་གི་བཀའ་ལན་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༢) ཚོགཥ་ཐེངཥ་ དང་པའི་ གྲོཥ་ཆོད་གྱི་དོན་ཚན་ ང༽ (༢) ནང་གཥེཥ་ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ལུ་ རིདྭགཥ་ཥེམཥ་ཅན་ཚུ་གིཥ་
ལོ་ཐོག་ཚུ་མེདཔ་བཏང་པའི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་ ལོ་ཐོག་གནོདཔ་བཀལ་མིའི་ཐོ་ཁ་གཥལ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཕུལ་
ཐོག་ དེ་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ནགཥ་ཚལ་གླིང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་
གྲུབ་མི་འདི་ དང་ལེན་ག་དེ་སྦེ་རང་ འབད་ཡོད་གའི་སྐོར་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སྐབཥ་ གད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཐོ་ཁ་གཥལ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་ལུ་ཕུལ་མ་ཚུགཥ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ཨིན་རུང་ འདི་བཟུམ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཤུལ་ལཥ་ཞིབ་དཔྱད་ འབད་ཐབཥ་ལུ་
ཞུ་བ་ཕུལ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
Iron Female Rabbit Year

Page 2 of 31

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་ནཥ་ཚོགཥ་དམང་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ སྤྱིར་བཏང་རྒེད་འོག་ག་རང་གི་ནང་ལུ་ མི་ཚུ་གཡུཥ་ཁ་ལུ་ སྡོད་མི་
མེད་པ་ གུང་རམ་འགྱོ་སྟེ་ ཥ་ཆ་ཚུ་ཚལ་མ་ལུ་འགྱུར་བའི་སྐབཥ་ རི་དྭགཥ་ཥེམཥ་ཅན་གྱིཥ་གནོདཔ་བཀལ་མི་འཐོན་པའི་སྐོར་ལཥ་དྲན་
གཥོ་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ གསུང་གྲོཥ་འདི་གུར་ གྲོཥ་བསྡུར་གནངམ་ད་ ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༡ པའི་ནང་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་
གནོདཔ་བཀལ་ཡོད་པའི་ཐོ་ཚུ་ མ་ཕུལཝ་ལཥ་བརྟེན་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ ཁ་ཐུག་ལཥ་ དང་ལེན་འབད་ཐབཥ་མེད་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི།
གཞི་གནཥ་སྤོ་འགྱོ་མི་ལཥ་བརྟེན་ ཥ་ཆ་ཚུ་ ནགཥ་ཚལ་ཚུ་ འགྱུར་བའི་གནད་ལཥ་ རི་དྭགཥ་ཥེམཥ་ཅན་ཚུ་གིཥ་ ལོ་ཐོག་གནོདཔ་བཀལ་
མི་སྐོར་ལཥ་ ཤུལ་ལཥ་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ གནོད་རྐྱེན་ བརྐྱབཥ་མི་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ ཐོ་ཁ་གཥལ་ཚུ་ འཕྲལ་མྱུར་དུ་
ཕུལ་དགོཥཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༣) གྲོཥ་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༽ (༤) ནང་གཥལ་བཞིན་ སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ གཥོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༢ པ་
བརྐྱབ་ནིའི་འོཥ་འབབ་སྐོར་ལཥ་ དང་ལེན་ག་དེ་འབད་རང་འབད་ཡོད་ག་དང་ དེའི་གནཥ་ཚད་ག་དེ་ཅིག་ཁར་ལྷོད་དེ་ཡོད་གའི་སྐོར་ རྫོང་ཁག་
ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ བསྐྱར་ཞིབ་གནངམ་ད་ གནད་དོན་འདི་གུར རྫོང་ཁག་གཥོ་བའི་འགོ་དཔོན་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ལུ་ འོཥ་འབབ་
ཐད་ཁར་ མི་རློབཥ་ལཥ་བཅཥ་རུང་ སྲིད་བྱུཥ་ལཥ་བཅཥ་རུང་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༣ (Sub post) རྐྱངམ་ཅིག་ ཐོབ་ནིའི་འོཥ་
འབབ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཞིབ་ཚོལ་འབད་དེ་རང་ཡོདཔ་དང་ གདུང་ན་ལུ་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༢ པ་དི་ ཐག་རིང་ཥར་
ཅིག་མེནམ་ལཥ་ ལྷོད་འཇམ་་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་བརྟེན་ འོཥ་འབབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ སྡེ་རིམ་ ༣ (Sub post)
གི་འོཥ་འབབ་ཡོདཔ་བཞིན་ འདི་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ ཥ་ཁྲ་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་ལཥ་ ལེན་ཡོད་མི་གུར་ གཞི་བཞག་སྟེ་
བརྐྱབ་ནིའི་ལཥ་རིམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ སྨད་ལྟག་ཁ་དམངཥ་མི་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ འཆར་གཞི་འདི་ཚུ་ཡང་ བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་ཨིན་མཥ་ཟེར་བའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ།
ལྷག་པར་དུ་ ལཱ་གི་ གནཥ་ཚད་སྐོར་ལཥ་ ག་དེ་ཅིག་ཁར་ལྷོད་ཅིག་ག་ དང་ཁ་འབགཔ་ག་ལུ་སྤྲོད་ཡོད་ག་ཚུའི་སྐོར་ལཥ་ཡང་ ཁོ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
དི་ལུ་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་གིཥ་ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ འཆར་གཞི་གི་ཀི་དེབ་འདི་ ལམ་སྟོན་ བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འཆར་གཞི་ནང་མ་
ཚུད་མའི ི་ལཥ་རིམ་ཚུ་ འབད་མ་དགོཔ་ཟེར་ཡང་མེདཔ་དང་ འཆར་གཞི་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ ངེཥ་གཏིགཥ་ འབད་དགོཔ་ཟེར་རང་མེདཔ་ལཥ་་
ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ མ་དངུལ་ཐོབ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ འོཥ་འབབ་དང་འཁྲིལ་ལཱ་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འོཥ་འབབ་ཡོད་མེད་ཚུ་
གཙོ་རིམ་སྒྲིག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ མི་ཥེར་ལུ་དགོཔ་ངེཥ་གཏིག་ཡོད་པ་ཅིན་ རྒྱབ་
སྐྱོར་ཕུལ་ཆོག་ཆོག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

ཨིན་རུང་ སྨན་ཁང་གི་ཐད་ཁར་ ཥ་ཁྲ་དང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ གྲ་སྒྲིགཥ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་གུར་ མ་འཐུཥཔ་མེདཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་
གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༤) གྲོཥ་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ཏ༽ (༡) པའི་ནང་གཥལ་ལྟར་ སྦོང་སྒོ་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ ཞབཥ་
ཏོག་ག་དེ་སྦེ་ བཙུགཥ་ཏེ་ཡོད་ག་གི་སྐོར་ལཥ་ བསྐྱར་ཞིབ་གསུང་གྲོཥ་གནངམ་ད་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཞུ་མི་ནང་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་
ཀཝ་ཅིག་བཙུགཥ་ཏེ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་གི་ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཡོད་མེད་ག་གི་སྐོར་ལཥ་ རྒཔོ་གིཥ་གསུང་གནང་དགོཔ་སྦེ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
དེའི་ཐད་ཁར་ སྦོང་སྒོ་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ འགྲུན་འཕྲིན་ཞབཥ་ཏོག་བཙུགཥ་གནང་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི་ ཨིན་རུང་ གཡུཥ་ཚན་གཅིག་
གི་ནང་ལུ་ བདའ་མ་བཟུན་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་ཞུ་གནང་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་(Land line) བཙུགཥ་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལཥ་གསུང་གྲོཥ་གནང་མི་དེ་ཡང་ གློག་རིག་ཡོངཥ་འབྲེལ་དང་
པར་འཕྲིན་ཕེཥི་འཕྲུལ་ཆཥ་ ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཞུ་མི་ནང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཀཝ་བཙུགཥ་ནིའི་ལཱ་བཞག་སྟ་ེ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་ཥོང་
ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཧེ་མ་ལཥ་ བཙུགཥ་མི་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ མི་སྡེ་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ གཞི་
བཙུགཥ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ད་ བྱ་སྟབཥ་མི་བདེ་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལཥ་གསུང་གྲོཥ་གནངམ་བཞིན་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་
བཙུགཥ་ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཡིག་ཚང་ལཥ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐབཥ་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནངམ་ད་ འབྲུག་བརྒྱུད་
འཕྲིན་ཚད་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ སྲིད་བྱུཥ་མེདཔ་སྦེ་རང་ གསུང་གནངམ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཚོགཥ་ལུ་ཕུལ་ནིའི་གྲོཥ་གཞི་གུར་ གསུང་གྲོཥ་གནངམ་
དང་ ལོག་སུ་སྦེ་གནང་ནི་ གུར་བཞག་ཡི། ཨིན་རུང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལཥ་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གློག་ཐག་ fibre optics ཟེར་མི་འདི་
བཙུགཥ་པའི་སྐབཥ་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ Land line བཙུགཥ་བཏུབ་སྦེ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་
དེ་བསྒང་ བཙུགཥ་གནང་དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ གདུང་ན་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་ ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་(Land line) ལག་ལེན་འཐབ་ མ་བཏུབ་པའི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགཥ་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི།
༥) གྲོཥ་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ཏ༽ (༢) པའི་ནང་ དགེ་འདུ་ལཥ་ མེ་རི་རྩེ་མོར་ཚུན་གྱི་ ཟུར་ལམ་འདི་ རྩི་ནག་གཏང་ཐབཥ་སྐོར་ལཥ་
ལམ་ཥེལ་ལཥ་ཁུངཥ་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔཥ་སྦེ་བཞག་ཡོད་མི་དེའི་ ངོཥ་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡོད་གའི་སྐོར་བསྐྱར་ཞིབ་གནངམ་ད་ འདི་ལུ་ ལམ་ཥེལ་
ལཥ་ཁུངཥ་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཡིག་ཐོག་ ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་ལན་ལུ་ ཟུར་ལམ་གྱི་ཐད་ཁར་ རྩི་ནག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་
སྲིད་བྱུཥ་ནང་རང་མེད་པའི་ བཀའ་ལན་ལྷོད་ཡོདཔ་བཞིན་ འདི་གུར་འཐུཥཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

༼ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་ དངོཥ་གཞི་གསུང་གྲོཥ་ལཥ་རིམ།༽
ག/ (རྒེད་འོག་ཁག་ལཥ་ལྷོད་ཡོད་པའི་གྲོཥ་གཞི།)
༡/ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ལཥ།
༡.༡) དགེ་གླིང་དགོན་པ་འདི་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ།
དགེ་གླིང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ད་ཚུན་ གྲྭ་ཆོཥ་དམངཥ་ཟེར་ གུང་པ་ ༡༥ གིཥ་ ཥངྱཥ་བསྟན་པ་ལུ་ཐོག་ཕོག་མ་བཅུག་པར་ བདག་
འཛིན་ལེགཥ་ཤོམ་འབད་རང་ འཐབ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ མི་ཥེར་རྣམཥ་ མཥ་ཆུང་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཙང་སྦྲ་ལཥ་བཅད་རུང་ མཥ་སུ་ཅིག་ཨིནམ་
ལཥ་ དེ་གིཥ་འབད་ མཥ་ནིའི་ེན་ཁ་ཡོདཔ་ལཥ་ དགོན་སྡེ་འདི་ གུང་པ་ ༡༥ གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ོགཥ་བཤད་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ གཞུང་གྲྭ་
ཚང་ལུ་ ཕུལ་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་གྲོཥ་གཞི་གུར་གསུང་གྲོཥ་གནངམ་ད་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ལྷ་ཁང་གཞུང་བཞེཥ་ཕུལ་དགོཔ་གནད་
དོན་ཡང་ གུང་པ་ ༡༥ ལཥ་ ལ་ལོ་ གོ་ཆོདཔ་་དང་ ལ་ལོ་ གོ་མཆོདཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཞབཥ་ཏོག་ཡང་ ཞུ་མ་ཚུགཥ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་དང་
ལྷ་ཁང་འདི་ རྩ་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིནམ་་ལཥ་ མི་ཥེར་ཚུ་ ལྕོགཥ་གྲུབ་མེདཔ་ལཥ་བརྟེན་ གཞུང་བཞེཥ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལལཥ་ མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་ལུ་ གཞུང་བཞེཥ་ཕུལ་ཐབཥ་མཛད་དགོཥཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ རྫོང་བདག་མཆོག་གིཥ་བཥམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་ གྲྭ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཚར་བཞིནམ་ལཥ་ མི་ཥེར་གྱིཥ་ སླབ་ནའི ི་དབང་ཚད་མེདཔ་སྐོར་ལཥ་དང་
གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ དང་ཞག་ཥ་ཡོམ་གྱིཥ་ གནོད་སྐྱོན་བརྐྱབཥ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་ཚུ་ ལོག་བཞེངཥ་ནིའི་བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ལཥ་བརྟེན་
ཕུལཝ་མེན་ན་ ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་ལོག་བཞེངཥ་དགོཔ་ཡོད་ག་མེད་ག་ཚུ་ཐུགཥ་བཥམ་བཞེཥ་དགོཔཥ་དང་ ཡངན་
སྐུ་རྟེན་སྲུང་རྟེན་ཚུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་ ཕུལ་ད་རུང་མ་འཐུཥཔ་མིན་འདུག་ཟེར་བཥམ་འཆར་ཞུ་ཡི། དེའི་སྐོར་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ཀྱིཥ་ ཐུགཥ་
བཥམ་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ ཚེར་འདི་མེན་པར་ གཙོ་བོ་རང་ གུང་པ་ ༡༥ ལུ་ ལྕོགཥ་གྲུབ་མེདཔ་ལཥ་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
མ་གཞི་ བླམ་ཡང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལཥ་བསྐོཥ་ཡོདཔ་དང་ གཙང་སྦྲ་ཐད་ལཥ་འབད་རུང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་ ཕུལ་བ་ཅིན་ བྱ་སྟབཥ་ བདེ་ནི་
ཨིན་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ འདི་ལུ་ གནཥ་སྟངཥ་འདི་བཟུམ་འབད་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཥ་ཡོམ་གྱིཥ་གནོད་སྐྱོན་བརྐྱབཥ་ཤུལ་ལཥ་ ཞབཥ་ཏོག་ཞུ་མ་ཚུགཥ་པར་ ཕུལཝ་
མེན་ན་ཟེར་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཐུགཥ་བཞེཥ་རེ་ མི་གནང་ག་ཟེར་ གསུང་གྲོཥ་ཡང་ བྱུང་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པ་ཅིན་ གཞན་ཥ་གནཥ་ལཥ་ནང་ལཥ་ཕར་ ལྷ་ཁང་བཞེངཥ་དགོཔ་རེ་འདུག་ག་ འདི་ཚུ་ཡང་ ཐུགཥ་
བཥམ་བཞེཥ་དགོཔ་སྦེ་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི། མ་གཞི་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་དེ་འབད་རུང་ མི་ཥེར་ཚུ་གིཥ་རང་ཞབཥ་ཏོག་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལཥ་ཡང་
གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི།
གྲོཥ་འབུལ་འདི་ལུ་ སྨད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་ཐད་ཁར་ གུང་པ་ མང་ཤོཥ་རང་ ལྕོགཥ་གྲུབ་མདེ པ་ལཥ་བརྟེན་
ཕུལ་དགོཔཥ་སྦེ་ཨིན་མཥ་ ཨིན་རུང་ གཞུང་ལུ་ ཕུལ་བའི་མཐའ་མར་ ཐ་ན་ ཅ་ཆཥ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་བརྙ་དགོ་རུང་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་
སྐོར་ལཥ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་ལུ་ གད་ལྟག་ན་རྒཔོ་ནཥ་ ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེ་བར་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་
འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་དཀའ་ངལ་གཅིག་ དཀོན་གེར་བཏོན་ནི་ཡང་ ལ་ཁག་བརྐྱབ་ཡོད་ལུགཥ་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ དགོན་པ་འདི་གི་ཐད་ཁར་
ད་ལྟོ་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོཥཔ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ལོག་ཅི་ནང་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ལུ་ གཙང་སྦྲ་ལཥ་བརྟེན་དང་ ལྕོགཥ་གྲུབ་མེདཔ་ལཥ་ ཕུལ་དགོཔ་ཐད་ཁར་ ཐུགཥ་བཥམ་བཞེཥ་དགོཔ་འདུག་
ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ ཞབཥ་ཏོག་ཞུ་དགོ་པའི་ཐད་ཁར་ གཡུཥ་སྒོའི་མི་ཥེར་ལུ་ ཕོགཔ་མེདན་ན་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་
ཕུལ་ནི་ཟེར་བ་ཅིན་ མནོ་བཥམ་ཐེབཥ་ཅིག་གཏང་དགོཔ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ ཐུགཥ་བཥམ་བཞེཥ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་མི་འདི་ སྐྱབཥ་ཆ་རྒེད་འོག་གི་སྤ་དགའ་དགོན་པ་གི་ཐད་ཁར་ཡང་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་བདག་
སྐྱོང་ལུ་ གནང་བ་མེད་པར་ ཐད་ཀར་དུ་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འཆར་གཞི་ལཱ་འབད་ནིའི་ཐད་ཁར་ ལོག་སྟེ་རང་ རྒེད་འོག་ལུ་
བཀའ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི།
དེ་འབདཝ་ལཥ་བརྟེན་ གནཥ་སྟངཥ་དང་ལམ་ལུགཥ་ཚུའི་སྐོར་ལཥ་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་འབད་ ཐེངཥ་གཅིག་ མི་ཥེར་ལུ་
བཤད་དེ་བརྡ་སྤྲོད་ མ་འཐུཥ་འཐུཥཔ་སྦེ་འབད་དེ་ གལ་སྲིད་ འདི་གི་མ་བཏུབ་པར་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོཥཔ་སྦེ་རང་འབད་བ་ཅིན་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་
རྫོང་ཁག་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐོག་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡ།ི
༡.༢) ཅ་ན་ཅན་ལུ་ གཥོ་བའི་ཡན་ལག་སྨན་ཆུང་བ་ཞིག་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།
ཥ་གནཥ་ ཅ་ན་ཅན་གཡུཥ་སྒོ་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་དང་ ཡན་ལག་སློབ་ཁང་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལཥ་ ལུཥ་ལུ་ནཝ་ཚཝ་རེ་ཕོགཥཔ་ད་ལུ་
སྨན་བཅོཥ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཥོ་བའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཅིག་ གཞི་བཙུགཥ་གནང་པ་ཅིན་ ག་ཅི་དེ་བཀྲིན་ཆེ་ནི་ཨིན་པའི་གྲོཥ་གཞིར་ཕུལ་ཡོད་
མིའི་གསུང་གྲོཥ་ནང་ལུ་ དགེ་གླིང་རྒཔ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་འདི་ མཐའ་ཟུར་ཅིག་འབདཝ་ལཥ་ ན་ཚ་རེ་བྱུངམ་ད་དང་ དཔེར་ན་ ཨམ་སྲུ་
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

ཨ་ལོ་སྐྱེཥ་ནིའི་ལ་ཥོགཥ་པ་ཚུ་འཐོནམ་ད་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་སྦོམ་སྦེ་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཅིག་གནང་དགོ་པའི་གྲོཥ་འབུལ་
ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་གཥོ་བ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་འདི་ངཥེ ་གཏིག་ཨིན་རུང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ གད་ལྟག་ན་གི་ ག་ཏ་གཡུཥ་ཚན་
གྱི་གནཥ་སྟངཥ་ཞུ་བ་ཅིན་ འདི་ནང་ལུ་ དགོཔཥ་ཁག་ཆེཝ་ཡོདཔ་ལཥ་ མ་གཞི་ ཅ་ན་ཅན་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཐོབ་ཐངཥ་
ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འོཥ་འབབ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། གལ་སྲིད་བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་རེ་འཐོན་ཚེ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་ལཥ་
རྩི་མ་གླ་ཁར་སྨན་ཁང་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལཥ་ ཞབཥ་ཏོག་ཕུལ་ཚུགཥ་པའི་ཐབཥ་ཤེཥ་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་ཞུ་ཡི། གུང་པ་ ༢༨ དང་མི་རློབཥ་
ལཥ་བཅད་རུང་ ནམཥ་མེད་ཥ་མེ་ཅིག་མེདཔ་ལཥ་ གཞན་རྒེད་འོག་གི་མཐའ་ཟུར་གཡུཥ་སྒོ་དང་ཕྱེདཔ་དང་ འོཥ་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ནང་བཙུགཥ་དགོ་པའི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི།
གནད་དོན་འདི་ལུ་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ སྦུག་ན་གུ་གི་གློག་མེ་ལཥ་འགུལ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་དང་འབྲེལ་ ལཥ་འགུལ་གྱི་
ཡིག་ཚང་ཚུ་ ཆགཥ་ནིའི་ལཥ་རིམ་ ཡོདཔ་བཞིན་ འདི་ནང་ལུ་ སྨན་ཁང་ཆུང་བ་ཅིག་ བརྐྱབ་ནིའི་ལཥ་རིམ་ཡོདཔ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་
ད་ལྟོ་གནཥ་སྐབཥ་ གཅིག་གི་དོན་ལུ་ འོཥ་འབབ་ཅིག་ མེད་པའི་བཥམ་འཆར་ཞུ་ཡ།ི
གནད་དོན་འདི་གུར་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་གིཥ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ནང་ བཙུགཥ་ཐོག་ལཥ་ འོཥ་འབབ་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་
གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༡.༣) རྒེད་འོག་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་བཙུགཥ་དགོཔ་སྐོར།
རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་འདི་ ཥ་གནཥ་ ཅ་ན་ཅན་ལུ་ཨིན་ནི་འདི་གིཥ་ མི་ཥེར་ལ་ལུ་ཅིག་ གནད་དོན་ཞུ་བ་ཅིག་གི་དོན་ལཥ་ ལམ་ཐག་རིང་
ཥར་ལཥ་ འོང་དགོ་ནི་འདི་གིཥ་ དཀའ་ངལ་མང་རབ་ཅིག་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གཅིག་ སུམ་ཏོ་གླ་ཁ་སྒོ་ནོར་ཡིག་ཚང་ནང་
ཡངན་ སྐམ་ཇི་གཥོ་བའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནང་འབད་རུང་ བཙུགཥ་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུབ་ཕུལ་མི་ལུ་ གསུང་གྲོཥ་གནངམ་ད་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་
ཡིག་ཚང་ེ་འདབཥ་ལུ་ རང་བཞིན་སླ་ར་བྱུང་ཡིག་ཚང་བཙུགཥ་ཏེ་ལེགཥ་ཤོམ་ཥོང་ཡོད་རུང་ གཞན་མཐའ་ཟུར་གཡུཥ་སྒོའི་མི་ཥེར་ཚུའི་དོན་ལུ་
ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གཅིག་གནང་ཐབཥ་ཡོདན་ མི་ཥེར་ལུ་ ཕན་ཐབཥ་འོང་ནི་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་འབདན་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་བཙུགཥ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
མེདཔ་སྦེ་རང་ཞུ་ཡི། ཧེ་མ་ལཥ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ ཁ་ཐུག་ལཥ་རང་ ཅ་ན་ཅན་ལུ་ ཐག་བཅད་བཅདཔ་འབདཝ་ལཥ་
སྲིད་བྱུཥ་ལུ་ཐོགཥ་ཕོགཥ་འངོ ་ཟེར་ཨིནམ་དང་ ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགཥ་འབད་ནིའི་འོཥ་འབབ་སྤུ་ལཥ་རང་མེདཔ་ལཥ་ འདི་ལུ་ ཚོགཥ་དམངཥ་
ཀྱིཥ་ ཐུགཥ་བཞེཥ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
Iron Female Rabbit Year

Page 7 of 31

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

འདི་ལུ་ མ་གཞི་ མི་ཥེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཨིན་འདི་རང་འབད་རུང་ བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགཥ་
འབད་ནི་འདི་ འོཥ་འབབ་ཅིག་མེདཔ་སྦེ་ གྲོཥ་བསྡུར་གནང་སྟེ་ བཙུགཥ་ཐབཥ་མེདཔ་སྦེ་རང་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་དང་ེན་བཅོལ་བསྡུ་ལེན་ཐད་ཁར་ ཡིག་ཚང་ནང་གིཥ་ལཱ་འབད་མི་གང་རུང་གཅིག་ གཏང་སྟེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་བསྐུལ་
གནང་ཡི།

༢/ སྐྱབཥ་ཆ་རྒེད་འོག་ལཥ།
༢.༡) ཥོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཚངོ ་བསྒྱུར་སྐོར།
སྔོན་མར་ ཥོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ཥའི་ཁྱིམ་ཆུང་བ་བརྐྱབ་ནི་གི་ཥ་ཆ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོད་
རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ལོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པའི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་མི་ནང་ལུ་ སྐྱབཥ་ཆ་ དམངཥ་མི་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༥
ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ ཥོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཥ་ཆ་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་རུ་ང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ངོཥ་ལེན་མེན་འདུག་ཟེར་
མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་ འདི་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ གནད་དོན་འདི་ལུ་ སྐྱབཥ་ཆ་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་
དེའི་ཐད་ཁར་ ཆུ་འཛོམཥ་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་ཚུན་ ལམ་བདའ་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་གནང་ཡོད་རུང་ ད་ཚུན་ དང་ལེན་ཞིག་
མེདཔ་ལཥ་ མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཥ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ནགཥ་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ལམ་་བདའ་སྟེ་ ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་ ༣༧ གྱིཥ་ ཞུ་ཡིག་
ཕུལ་མི་ཚུ་ ཥ་འཇལ་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ ཕུལ་སྟེ་ཡོད་རུང་ བཀའ་ལན་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་པར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གི་སྐོར་ལཥ་
ལྷན་ཚོགཥ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ཤུལ་མའི་ཚོགཥ་ཐེཥང་ནང་ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་
དེ་བཞིན་ ངེཥ་པར་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
གསུང་གྲོཥ་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ལུ་ གཞུང་ལམ་གྱི་ཡོཥ་ཡོན་ལུ་ ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཕིཉ་ ༥༠ ནང་འཁོད་ ཁྱིམ་བརྐྱབ་ མ་ཆོག་
པའི་སྐོར་ལཥ་ རྒེད་འོག་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི།
༢.༢) མེ་རླུང་གེཥ་(LPG) མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར།
རྩི་མ་གཤམ་མེ་རླུང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཥར་ དུཥ་ནམ་རང་འགྱོ་རུང་ མེ་རླུང་གེཥ་དེ་ ཐོབ་མ་ཚུགཥ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་བཞིན་ མེ་རླུང་
འདི་ དུཥ་ནམ་རང་དགོ་རུང་ ཐོབ་ཐབཥ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་གསུང་གྲོཥ་གནང་དགོ་པའི་གྲོཥ་གཞི་གུར་གསུང་གྲོཥ་
གནང་བའི་སྐབཥ་ འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ སྐྱབཥ་ཆ་དམངཥ་མི་ཀྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ དེ་ཡང་་མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཞུ་བ་ལྷོདཔ་བཞིན་ མེ་རླུང་གེཥ་གི་ཐད་
་

ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

མི་ཥེར་ཚུ་ རྒེད་འོག་ལཥ་ དུཥ་ནམ་རུང་འགྱོ་རུང་ མི་ཐོབ་པཥ་ཟེར་ཞུ་བ་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ རྩི་མ་གཤམ་
མེ་རླུང་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ངོ་ཚབ་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༨ ལཥ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ཟླཝ་གཅིག་ལུ་ མེ་རླུང་ རྒྱ་རྫི་ ༤༠༠
རེ་ལཥ་བརྒལ་ཐོབ་སྐལ་མེདཔ་ལཥ་ མི་རློབཥ་ཡར་གཥེང་འགྱོ་མི་དང་འཁྲིལ་ ལང་མ་ཚུགཥ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ མི་ལ་ལོ་གཅིག་གིཥ་ མི་རེ་ལུ་ མེ་རླུང་ ཐེབཥ་སྦེ་ ལེན་འབག་སྟེ་ བཙོང་ཡོད་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཡདོ ་ལུགཥ་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི།
དེ་འབདཝ་ལཥ་ ག་རང་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་དེ་ ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་གནང་དགོཔ་ཨིན་མཥ་ཟེར་གྲོཥ་བསྡུར་གནང་ཡི། ད་ལཥ་ཕར་ལུ་ མེ་རླུང་དང་ཥ་
མར་ཁུ་ཚུ་ དུཥ་ནམ་རུང་འགྱོ་རུང་ མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ ཐོབ་ཆོག་ཆོག་ཡོདཔ་ཅིག་མཛད་དགོཔ་སྦ་ེ ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ རང་རང་ཥོ་ཥོར་
ངོ་ཤེཥཔ་དང་མ་ཤེཥཔ་ དེ་ལཥ་ ཁེ་ཕན་རྟགཥ་དཔྱད་ཀྱི་(conflict of interest) དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགཥ་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་
ད་ལཥ་ཕར་ལུ་ མི་རེ་ལུ་ མེ་རླུང་གེཥ་ རེ་རེ་ བགོ་སྤྲོད་འབད་ཐོག་ལཥ་ ག་རང་ལུ་ འདྲ་མམ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགཥཔ་བཟོ་དགོཥཔ་འདུག་ཟེར་གྲོཥ་
བསྡུར་གནང་ཡི།
འདི་ལུ་ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་ ལུང་ཕྱོགཥ་སྟན་རྒྱཥ་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཞུ་མི་ནང་ བགོ་སྐལ་འདི་ ཟླཝ་རེ་ལུ་ མི་ཀྲིརིག་ ཀྲོན་ ༧༠༠
རེ་ཡོདཔ་་དང་ འདི་ནང་ལཥ་ ཆུ་ཁ་ལུ་ རྒྱ་རྫི་ ༦༨༨ ཐོབ་མི་ནང་ལཥ་ རྩི་མ་གཤམ་ལུ་ ཟླ་ངོ་རེ་ལུ་ རྒྱ་རྫི་ ༤༠༠ ཡོད་མི་ནང་ལཥ་ ༦༢
ཡར་གཥེང་འབད་ཡོདཔ་ལཥ་ ད་ལཥ་ཕར་ལུ་ དཀའ་ངལ་མི་བྱུང་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ཁོ་རང་གིཥ་བཥམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་ ཥ་མར་ཁུ་
གི་ཐད་ཁར་ རྒེད་འོག་ལ་ལོ་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་ལེན་འབག་་དོ་བཟུམ་ཅིག་ ངེཥ་གཏིག་དགོཔ་མེད་པའི་ ཚོར་སྣང་སྐོར་ལཥ་ཡང་ཞུ་ཡི།
མེ་རླུང་གི་སྐོར་ལཥ་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ སྟབཥ་མ་བདེ་བའི་གནཥ་སྟངཥ་ལུ་ མི་རེ་ལུ་ རྒྱ་རྫི་ རེ་རེ་ སྤྲོད་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་གི་
ལམ་ལུགཥ་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་ འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་ མི་ཥེར་ཚུ་གི་དཀའ་ངལ་ཥེལ་ཐབཥ་ལུ་ ག་རང་ལུ་ ཁྱབ་ཚུགཥཔ་སྦེ་ བགོ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ལཥ་བརྟེན་
ད་ལཥ་ཕར་ལུ་ མི་རེ་ལུ་ རྒྱ་རྫི་རེ་ སྤྲོད་ནིའི་ལམ་ལུགཥ་བཟོ་དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
ཥ་མར་ཁུ་གི་ཤོག་འཛིན་ཐད་ གློག་མེ་མདེ ་ཥར་ མི་རློབཥ་ཀྱི་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་ གནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གློག་མེ་ཡོད་ཥར་ལུ་ ཕྱི་ཁར་ལུ་
འགྱོ་ནིའ་ི ེན་ཁ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་ཚུ་ འོཥ་འབབ་དང་འཁྲིལ་ མཛད་དགོ་པའི་དྲན་གཥོ་གནང་ཡི།
༢.༣) ཥ་ཆ་གི་རྒུད་འཐུཥ་གནང་ཐབཥ་སྐོར།
ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་བར་ནིའི་གཞུང་ལམ་ཥེལ་མིའི་ནང་ལུ་ སྦུག་ན་ཁ་ སྤྱི་འོག་གི་མི་ཥེར་ཚུ་གི་ཥ་ཆ་ཚུད་ཡོད་མི་ཚུའི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་
ཡང་ རྒུད་འཐུཥ་ཚུ་ མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་ལཥ་ དེ་ཚུའི་ཐོབ་ལམ་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ཚོགཥ་ལུ་ཕུལ་དགོཥ་པའི་ཞུ་བ་
ཕུལ་དགོཥ་པའི་གྲོཥ་གཞི་ཕུལ་མིའི་གསུང་གྲོཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་ ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་གིཥ་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཥ་ཆ་རྒུད་འཐུཥ་སྐོར་ལཥ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཅིག་ ཕུལ་ཐབཥ་ཅིག་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ ཞིབ་རོགཥ་ཥོ་ནམ་
འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གནད་དོན་འདི་གིཥ་སྐོར་ལཥ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཕུལ་ཥར་རང་ཡོདཔ་དང་
ལམ་ཥེལ་ལཥ་ཁུངཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཡང་ དངུལ་རྩིཥ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཕུལ་དེ་ཡོདཔ་ལཥ་ འཕྲལ་མགྱོགཥ་རང་བཀའ་ལན་ ལྷོད་ནིའི་ཨིན་ཟེར་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ མི་ཥེར་ཚུ་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཕོག་སྟེ་ཡོད་པའི་ངོཥ་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ རྫོང་ཁག་ཥོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལཥ་སྦེ་
ད་རུང་རང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ གང་མགྱོགཥ་ཐོག་ ཞུབ་ཕུལ་ཐོག་ དཀའ་ངལ་ཥེལ་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཥ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༢.༤) རྡོ་ བཏོན་ཆོག་པའི་གནང་བ་སྤྲོདཔ་ད་ རྒེད་འོག་ལུ་བརྡ་འཕྲིན་མཛད་དགོཥཔ་སྐོར།(Surface collection)
ནགཥ་ཚལ་གླིང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ལཥ་ རྡོ་ བཏོན་ཆོག་པའི་གནང་བ་གནང་པའི་སྐབཥ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་
གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འདི་ལུ་ དམངཥ་མི་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ནགཥ་ཚལ་གླིང་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ རྡོ་བཏོན་ཥའི་ཥ་སྒོ་གི་
ཆོག་ཐམ་གནངམ་ད་ ཥ་སྒ་ོ གི་མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ གནང་བ་མ་བཀལ་ལཥ་ འདི་ནང་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལཥ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་
འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་མཛད་་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་གུར་ལུ་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ གནང་བ་གནངམ་ད་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བ་
འཐབ་ཏེ་ ཥ་ཁོངཥ་ག་སྟེ་ལུ་གནང་ཡི་ག་ ག་དེམ་ཅིག་གནང་ཡི་ག་ཚུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཡིག་འདྲ་ཅིག་གནང་ཐབཥ་ཡོདན་ སྟབཥ་བདེ་ནི་
མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ རྩི་མ་གཤམ་ནགཥ་ཚལ་གླིང་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཞུ་མི་ནང་ ལམ་ལུགཥ་ཐད་ཁར་ མི་ཥེར་ལཥ་ ོགཥ་མེད་ཡི་གུ་ལེན་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་
ོགཥ་མེད་ཡི་གུ་ལེན་ཞིནམ་ལཥ་རྐྱངམ་ཅིག་ མངའ་སྡེ་ནགཥ་ཚལ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་དོ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་གྲོཥ་བསྡུར་གནང་བའི་མཐར་ ད་ལཥ་ཕར་ལུ་ རྡོ་བཏོན་ནིའི་ཥ་ཁོངཥ་འདི་ གཞུང་ཥ་ནང་ལུ་
འབད་བ་ཅིན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབཥ་ལུ་ རྒེད་འོག་གི་ ཚོགཥ་པ་གཅིག་ ངེཥ་པར་དུ་ བཅའ་མར་ བཏོགཥ་དགོཔ་དང་ འདི་གུར་ལུ་
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོཔ་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི། མི་ཥེར་ལཥ་ ོགཥ་མེད་ཡི་གུ་ལེན་ནིའི་ཐད་ཁར་ལུ་ ཥ་གནཥ་ཀྱི་
ཚོགཥ་པ་གིཥ་འགོ་འཁྲིད་ཐོག་ལཥ་ ལེན་ཏེ་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡ།ི
༢.༥) ཕྱི་ཁར་གྱི་མི་ ལ་ལོ་ རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ཡོདཔ་སྐོར།
གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ རྒྱ་གར་ གིརིཕ་(GREEF) གི་ལཱ་འབད་མི་ཡོད་རུང་ མི་ལོ་ གཡུཥ་ཁར་ལཥ་ཕར་ འཛུལ་སྡོད་མི་ཡང་ཡོདཔ་ལཥ་
འདི་ཚུ་ ག་དེ་འབད་ འོང་ཐག་ཆོདཔ་ཨིན་ན་དང་ དེ་ཚུའི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཞུ་དགོཥ་པའི་
གྲོཥ་གཞི་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ སྐྱབཥ་ཆ་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཕྱི་མི་ཚུ་བཞག་ཐག་ཆོདཔ་མ་ཆོདཔ་ཚུའི་ཐད་ཁར་ མ་གཞི་ གཏན་འཇགཥ་ ལམ་ཥེལ་
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
Iron Female Rabbit Year
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

ནང་ ལཱ་འབད་མིའི་ཐད་དུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་མེད་རུང་ ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ ཡར་མར་རྒྱུགཥ་སྡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལཥ་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
འདི་ལུ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བར་ལུ་ དུམ་གྲྭ་ཅིག་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལཥ་ དོགཥ་པ་ཅན་གྱི་མི་རེ་
མཐོང་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགཥ་གཅིག་བཟོ་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་བཥམ་འཆར་ཞུ་ཡི། འདི་གི་ཐད་ཁར་ གལ་
སྲིད་ རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ལུ་ མི་ངོ་མ་ཤཥེ པ་ དོགཥ་པ་ཡོད་པའི་ མི་ འཛུལ་སྡོད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་ལུ་
འབད་རུང་ ཁྲིམཥ་སྲུང་འགག་སྡེ་ལུ་འབད་རུང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་ གེརིཕ་(GREEF) གི་ལཱ་འབད་མི་མེན་པའི་མི་རེ་
ཁོང་སྡོད་ཥའི་ ཥ་ཁོངཥ་ནང་ སྡོད་སྡོདཔ་རེ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་ལུ་ དུཥ་འཕྲོལ་ལཥ་རང་ སྙན་ཞུ་བསྐྱལ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་
གྲུབ་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ གེརིཕ་གི་ལཥ་མི་ ལམ་ཥེལ་ནང་ལཱ་འབད་སྡོད་མི་ཚུ་ ངོཥ་འཛིན་གྱི་ཆོག་ཐམ་ཡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་བཞག་དགོཔ་དང་ གཞན་མི་ཚུ་
བཞག་ཐག་ མ་ཆོདཔ་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ རྒྱ་གར་ གེརིཕ་གི་འགོ་དཔོན་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བཀའ་བསྐུལ་གནང་ནི་གུར་ གྲོཥ་ཆོད་
གྲུབ་ཡི།

༣/ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ལཥ།
༣.༡) རྒེད་འོག་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམཥ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལཥ་ སྦྱོང་བརྡར་རེ་གནང་དགོཔ་སྐོར།
རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ལུ་ མི་ཥེར་ཚུའི་བར་ནང་ འཐབ་འཁྲུག་དང་བྱ་འཛིང་ལ་ཥོགཥ་པ་འཐོན་ཏེ་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྩོད་གཞི་གི་
ཞུ་བ་རེ་ལྷོད་པའི་སྐབཥ་ལུ་ དེ་ལུ་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ངོཥ་ལེན་དང་གདོང་ལེན་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཥ་སྨྱོང་མེད་པར་ དཀའ་ངལ་
བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ དེའི་སྐོར་ལཥ་ རྒེད་འོག་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ཐོག་ལཥ་ སྦྱོང་བརྡར་ཞིག་སྤེལ་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་
ཡོད་པའི་གསུང་གྲོཥ་ནང་ལུ་ གད་ལྟག་ན་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཥ་གནཥ་ཀྱི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ འཐབ་འཛིང་དང་
གཞན་ཁྲིམཥ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལ་ཥགོ ཥ་པ་ལཥ་བརྟེན་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེ་བའི་ གནཥ་རེ་འཐོན་པའི་སྐབཥ་ལུ་ རྒེད་འོག་འགོ་འཁྲིདཔ་ལུ་
དེའི་ལམ་ལུགཥ་སྐོར་ མམ་སྨྱོང་མེད་པ་ལཥ་ སྦྱོང་བརྡར་ཞིག་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་ཁྲིམཥ་ཁྱི་འདུན་ཥར་ལཥ་འབད་རུང་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམཥ་འདུན་ལཥ་འབད་རུང་ ཁྲིམཥ་ཀྱི་སྐོར་ལཥ་
སྦྱོང་བརྡར་ཞིག་གནང་ཐབཥ་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི།
སྨད་ལྟག་དམངཥ་མི་གིཥ་ཡང་ དྲང་ཁྲིམཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ སྦྱོང་བརྡར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ གད་གླིང་རྒཔོ་གིཥ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

གནད་དོན་འདི་གིཥ་སྐོར་ལཥ་ རྒེད་འོག་ག་རང་གིཥ་ནང་ལུ་ ཁྲིམཥ་ཀྱི་སྦྱངོ ་བརྡར་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམཥ་འདུན་ཥར་ལུ་
ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་ནི་གུར་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།

༤/ བྱག་ཕྱོགཥ་རྒེད་འོག་ལཥ།
༤.༡) རྒེད་འོག་གི་འོང་འབབ་ཚུ་ རྒེད་འོག་ཥི་དྲི་རྩིཥ་ཁྲ་ནང་ བཙུགཥ་ཐབཥ་ཀྱི་སྐོར།
རྒེད་འོག་གི་འོང་འབབ་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་ཥི་དྲི་རྩིཥ་ཁྲ་ནང་ བཙུགཥ་ཐབཥ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ བཀྲིན་ཆེ་ནི་ཨིནམ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ ཚོགཥ་སྡེ་
གིཥ་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་དང་ཁྲལ་ཚུ་ ཁོང་རང་གི་འོང་འབབ་རྩིཥ་དེབ་ནང་རང་ བཙུགཥ་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ རྒེད་འོག་ ཚོགཥ་སྡེ་
ཡང་ འདི་བཟུམ་སྦ་ེ རང་ཨིནམ་ལཥ་ ལམ་ལུགཥ་སྤྱི་མཚུངཥ་སྦེ་འོང་དགོཔ་བཟུམ་མཐོང་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཥ་ཆ་ ོ་བཙོང་
འདི་གི་ཁྲམ་སྤོ་ཥོར་འབདཝ་ད་ལུ་ཡང་ དངུལ་འཐུཥ་ ༤༠༠ རེ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁག་འོང་འབབ་ནང་བཙུགཥ་དགོཔ་
སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ རྒེད་འོག་ཥི་དྲི་རྩིཥ་ཁྲ་ནང་ལུ་བཙུགཥ་ཐབཥ་ཡོདཔ་ཅིག་གི་ཞུ་བ་དང་ རྒེད་འོག་ནང་གི་ེཥ་ཆད་བསྡུ་ལེན་ཚུ་ཡང་ རྒེད་འོག་ཥི་དྲི་
ནང་ལུ་ བཙུགཥ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་ ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལཥ་ ཆ་གནཥ་མཛད་གནང་དགོཔ་སྦེ་ བྱག་ཕྱོགཥ་
དམངཥ་མི་གིཥ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཥ་ོ་བཙོང་སྐབཥ་ལུ་ ཁྲམ་སྤོ་ཥོར་འབདཝ་ད་གི་ གླ་ཡོན་བསྡུ་མི་དང་ གཞན་ེཥ་ཆད་བཀལ་མི་གི་སྐོར་ལཥ་
གྲོཥ་བསྡུར་གནངམ་ད་ དེ་ནང་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་འཐོན་མི་དེ་ཡང་ རྒེད་འོག་སྤྱིར་བཏང་ག་རང་གི་ནང་ལུ་ ཤོ་མཚུངཥ་མེདཔ་ལཥ་ རྩིཥ་ཞིབ་
ཁ་ཐུག་ལཥ་ ོགཥ་བཤད་བཀོད་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོཥ་འབྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ ཁྲམ་སྤོ་ཥོར་གྱི་ཐད་ཁར་ ཥི་དྲི་རྩིཥ་ཁྲ་ནང་ལུ་ བཙུགཥ་ཐབཥ་
ཡོདཔ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ དངུལ་རྩིཥ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ ེཥ་ཆད་བཀལ་མི་ཚུའི་ཐད་ཁར་ ཥ་ཁྲལ་གུང་ཁྲལ་གྱི་འབྱོར་རྟགཥ་གུ་ལཥ་ བཏོགཥ་ཏེ་ ཥི་དྲི་རྩིཥ་ཁྲ་ནང་ བཙུགཥ་
དགོ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༤.༢) འདེམཥ་ཁོངཥ་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་བགོ་བཀྲམ་སྐོར།
འདེམཥ་ཁོངཥ་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ བགོ་བཀྲམ་ཚུ་ ཤོ་མཚུངཥ་སྦེ་རྩ་ལཥ་རང་ བཏང་ཥར་མ་མཐོང་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་
འདི་ཥེལ་ཐབཥ་ལུ་ འདེམཥ་ཁོངཥ་ཀྱི་ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུཥ་མི་ནཥ་ མ་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་ཚུ་འབདཝ་ད་ལུ་ འོཥ་འབབ་ལུ་གཟིགཥ་ཏེ་ རྒེད་འོག་
རང་ཥོའི་ རྩིཥ་དེབ་ནང་ལུ་ བཙུགཥ་གནང་པ་ཅིན་ མི་དྲག་གམ་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་བ་བཅཥ་ མ་གཞི་ ད་ལྟོའི་མཐོང་སྣང་དང་གནཥ་གཞི་ལུ་བལྟ་བ་
ཅིན་ མི་རློབཥ་ག་ཡོད་ཥར་ ཟད་འགྲོ་བཏང་མཥ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་རུང་ འོཥ་འབབ་ག་དེ་སྦེ་རང་ཡོད་ག་ ཚོགཥ་དམངཥ་ནཥ་ ཞུ་བ་འདི་ལུ་
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་གི་གྲོཥ་གཞི་གུར་ལུ་ དམངཥ་མི་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ འདེམཥ་ཁོངཥ་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགཥ་ནང་ལཥ་
ཆ་འཇོག་གནང་སྟེ་ གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ འཆར་གཞི་ནང་མ་ཚུད་པའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གནང་ཡོད་པའི་
སྐོར་ལཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དང་འབྲེལ་ ཥི་དྲི་རྩིཥ་ཁྲ་ནང་ལུ་བཙུགཥ་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་ཁར་ལུ་ ལམ་ལུགཥ་ག་དེ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལཥ་ཡང་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལོའི་ནང་ གྲོཥ་འཆར་ཕུལ་ཡོད་རུང་ མ་ཐོབ་པར་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་
འདུ་གིཥ་ འདེམཥ་ཁོངཥ་གནང་སྦྱིན་གི་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི།
ལམ་ལུགཥ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་གིཥ་ དགོཥ་མཁོ་དང་དང་འཁྲིལ་ དང་པ་ གུང་པ་ ༡༠ ལཥ་ཡར་
ལྟགཔ་རྐྱངམ་ཅིག་གནངམ་ཨིནམ་དང་ གིཥ་པར་ འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་པའི་ལཱ་འབད་ན་ི ཚུ་ནང་ གཏང་ཐབཥ་མེདཔ་ གསུམ་པ་ འཆར་དངུལ་
གིཥ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ཡང་ ཐོབ་ཐབཥ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་
ཞུ་མི་ཤེཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདེམཥ་ཁོངཥ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ལམ་སྟོན་གི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཀི་དེབ་ཀྱི་འདྲ་རེ་ རྒེད་འོག་རེ་རེ་བཞིན་
དུ་ལུ་ ཕུལ་གེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་ག་རང་གི་ནང་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་ཤོ་མཚུངཥ་ཀྱི་ཐད་དུ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་མི་ཐད་ ཆེད་སྟོད་ཅན་གྱི་
འཐུཥ་མི་ལུ་ ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་ནི་གུར་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡ།ི
༤.༣) རྒེད་འོག་ཥི་དྲི་རྩིཥ་ཁྲ་ནང་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ གཞན་ཁག་ཆེ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ།
དུཥ་ཅི་གི་འཆར་ལོའི་ནང་ སྲུང་རྒྱབ་གྱི་དངུལ་ཕོགཥ་དང་ མགྲོན་སྐྱོང་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་རྩིཥ་དེབ་ནང་ལཥ་ གཏང་དགོཥཔ་སྦེ་
ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ནཥ་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་ ཨིན་རུང་ གཞན་ཁག་ཆེ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ལུ་ གཏང་ཐབཥ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ཚུ་
ཁ་གཥལ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་མེདཔ་ལཥ་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིཥ་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིཥ་འབད་རུང་ རྒེད་འོག་ཥི་དྲི་མ་དངུལ་ཚུ་ བཀོལ་སྤྱོད་འབད་
དགོ་པའི་ དྲན་བསྐུལ་ཡང་ འབད་ཡོདཔ་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ཀྱིཥ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་དགོཔ་སྦེ་ བྱག་ཕྱོགཥ་དམངཥ་མི་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ ཥ་ཡོམ་བརྐྱབཥ་པའི་སྐབཥ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་དཔེ་དང་བཅཥཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
མགྲོན་སྐྱོང་ཐད་ཁར་ རྒེད་འོག་ཥི་དྲི་ནང་ལཥ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཆོགཔ་དང་ སྲུང་རྒྱབ་ཐད་ཁར་ གནཥ་སྐབཥ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་གི་རྒྱུན་
སྐྱོང་གི་འཆར་དངུལ་ནང་ལཥ་གཏང་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིཥ་ དྲན་གཥོ་འབད་ཡི།
ཥི་དྲི་ཐད་ཁར་ འཆར་གཞི་དང་ འཆར་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་མི་ནང་ལུ་གཏང་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ སྲུང་རྒྱབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་ལཥ་མ་
ལང་པ་ཅིན་ ཥི་དྲི་ནང་ལཥ་ གཏང་ཐག་ཆོད་ཟེར་ རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིཥ་འགོ་དཔོན་ནཥ་ གཥལ་བཤད་ཞུ་ཡོད་མི་གུར་ དང་ལེན་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
Iron Female Rabbit Year
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

ཥི་དྲི་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ཡང་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ འབོར་ཆེཝ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་སྐོར་ལཥ་ རྩིཥ་ཞིབ་ཁ་ཐུག་ལཥ་
ོགཥ་བཤད་ བཀོད་ཡོད་པའི་ དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི།
༤.༤) རྒེད་འོག་ཥི་དྲི་མ་དངུལ་གྱི་དངུལ་ཤོག་ལག་ལེན་སྐོར།
རྒེད་འོག་ཥི་དྲི་མ་དངུལ་སྤྱོད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཤོག་(Cheque) ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་ཚུའི་ལམ་ལུགཥ་ཚུ་
ག་དེ་སྦེ་རང་བཟོ་སྟེ་ཡོད་ག་ ཥི་དྲི་གི་དངུལ་ཤོག་ཚུ་ རྒེད་འོག་རྩིཥ་འཛིན་པ་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ རྒེད་དྲུང་གིཥ་འབད་དགོཔ་
ཨིན་ན་ ཁ་གཥལ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཤོག་དང་དངུལ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་འདི་ རྩིཥ་འཛིན་པ་གིཥ་ འབད་
རུང་ མིང་རྟགཥ་བཀོད་ནིའི་ཐད་ཁར་ རྒཔོ་དང་རྒེད་དྲུང་མམ་འབྲེལ་ཐོག་ལཥ་བརྐྱབཥ་རུང་མ་འཐུཥཔ་མེདཔ་སྦེ་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི། རྒེད་འོག་
ནང་ལུ་ དངུལ་ཤོག་མ་ཐོབ་པའི་ཐད་ རྒེད་འོགབརྒྱུད་དེ་ དངུལ་ཁང་ལུ་ ཞུ་ཡིག་གཅིག་ ཕུལ་ཐོག་ལེན་དགོ་པའི་བཀའ་བསྐུལ་གནང་་ཡི།

༥/ དར་ལ་རྒེད་འོག་ལཥ།
༥.༡) གློག་ཐག་ གིཥ་བརྩེགཥ་(Double Phase) བཙུགཥ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།
ཥང་ཁུ་གུང་པ་ ༡༢ ལུ་་གློག་མེ་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡུཥ་ཚན་འདི་ནང་ ཥོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གེ་ཟ་འཐག་ནིའི་འཕྲུལ་ཆཥ་
གཅིག་གནང་ཡོད་རུང་ གློག་ཐག་གིཥ་བརྩེགཥ་(Double Phase) མེདཔ་ལཥ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགཥ་པར་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མིའི་གནད་དོན་གུར་ དར་ལ་རྒཔོ་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་གུང་པ་ ༡༢ གིཥ་ ཐོབ་ཏེ་ཡོདཔ་སྦ་ེ ཞུ་ཡོདཔ་
འཕྲུལ་ཆཥ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོདཔ་ལཥ་ གློག་ཐག་གིཥ་རྩེག་བཙུག་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་
འབྲུག་གློག་མེ་ལཥ་འཛིན་གྱིཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཞུ་མི་ནང་ ཥང་ཁུ་ལུ་ དབྱིན་ཟླ་ ༢ པ་ལཥ་ གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་ འགོ་བཙུགཥ་ཡོདཔ་དང་
གུང་གཥརཔ་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ སྤྲོད་ནིའི་ལཥ་རིམ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་། གིཥ་རྩེག་ཐད་ཁར་ སྤྲོད་མི་ཚུགཥ་ནི་ཨིན་མ་ི དེ་ཡང་ འཕྲུལ་ཨམ་ཚུ་ཥོར་དགོ་པའི་
དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལཥ་ གློག་ཐག་གཅིག་འབད་མིའི་ནང་ལུ་ འཕྲུལ་ཆཥ་ མོ་ཀྲར་གཅིག་གནང་ཐབཥ་ཅིག་ཡོདན་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ནི་
ཨིནམ་ལཥ་ ཥོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ འཕྲུལ་ཆཥ་འདི་ གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡ།ི
གསུང་གྲོཥ་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ལུ་ ཥ་གནཥ་ བཙུན་གྲུ་སྒང་ གུང་པ་ ༡༤ དེ་ཅིག་ལུ་ གློག་མེ་མཐུན་རྐྱེན་མེདཔ་ལཥ་ འབྲུག་གློག་མེ་ཁ་ཐུག་ལཥ་
ཞིབ་དཔྱད་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བཕུལ་མི་ནང་ལུ་ འདི་ལུ་ ARE ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ གསུང་གྲོཥ་
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

གནང་དགོཔ་ལཥ་ དེ་ནང་ལུ་མ་ཚུན་པར་ཡོདན་ ལོག་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཥ་པའི་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡོད་རུང་ ཐོ་ནང་ལུ་བལྟཝ་ད་
ཨེ་ཨར་ཨི་(ARE)ནང་ཚུད་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་བཞིན་ འདི་དང་འཁྲིལ་དང་ལེན་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

༥.༢) ཥིན་ཅུ་སློབ་གྲྭ་ཆུ་བ་ ཡར་གཥེང་གནང་དགོ་པའི་སྐོར།
ཚོགཥ་པ་གིཥ་ཧོངཥ་ལཥ་ ཥིན་ཅུ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་འདི་ ཡར་གཥེང་གནང་ཐབཥ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནང་ གསུང་གྲོཥ་གནང་སྟེ་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཐབཥ་ཀྱི་གྲོཥ་གཞི་ཕུལ་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་ དར་ལ་རྒཔོ་ནཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ལུ་ ཡར་
གཥེང་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ ཞིབ་རོགཥ་ཤེཥ་རིག་འགོ་དཔོན་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ དེའི་སྐོར་ལཥ་ ཤེཥ་རིག་གི་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་དེ་
ཡོདཔ་དང་ ཨ་ལོའི་མི་རློབཥ་ལཥ་བཅད་རུང་ འོཥ་འབབ་ཡོདཔཨིན་རུང་ ཡར་གཥེང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཥ་ཆ་གི་དགོཥ་མཁོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ གཡུཥ་སྒོ་ནང་ལཥ་ཕར་ སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ ཁག་ཥོར་ཚུ་ སློབ་རིམ་ ༣ ཚུན་བཞག་སྟེ་ སློབ་རིམ་ ༤ པ་ལཥ་ ཡར་ལྟགཔ་
སློབ་གྲྭ་ཁག་ཥོ་ཥོར་ཚུ་ བསྡུ་ཞིནམ་ལཥ་ གཅིག་ནང་ བཅུད་བསྡུ་ནིའི་འཆར་གཞི་ལཥ་རིམ་ཡོད་པའི་སྐརོ ་ལཥ་དང་ སློབ་གྲྭའི་རིམ་པ་འདི་ཡང་
བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་འབད་དེ་
ཨ་ལོའི་མི་རློབཥ་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་ཨིནམ་ལཥ་ མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ དེ་ཚུའི་སྐོར་ལཥ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་ གོང་གི་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ བཤད་གནང་མི་གུར་འཐུཥ་པ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཞལ་འཆམ་་གནང་
སྟེ་ དེ་བཞིན་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༥.༣) ཥིན་ཅུ་ལ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་གི་སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུའི་ ཕྱི་རུའི་ལྟོ་འཐུཥ་སྐོར།
ཥིན་ཅུ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་གི་སློབ་འབུ་འཛིན་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཕྱི་རུ་ལྟོའི་དོན་ལཥ་ འཐུཥ་ཚུ་ ཁོང་རང་གི་ ཕམ་ཚུ་
ལཥ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དོ་ཡོད་རུང་ འདི་གི་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མིའི་གསུང་གྲོཥ་གནངམ་ད་ རྫོང་ཁག་ཤེཥ་
རིག་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཥིན་ཅུ་ལ་ལུ་ ཨ་ལོའི་གྱངཥ་ཁ་ ༣༥༦ ཡོདཔ་དང་ སྲིད་བྱུཥ་ནང་ལུ་ ད་ལཥ་ཕར་ ལྟོ་ཐོབ་ནིའི་
མེདཔ་སྦེ་འགྱོ་ནིའི་ལཥ་རིམ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཨིན་རུང་ ལྟོ་ཐོབ་ཐབཥ་ཡོདཔ་ཅིག་མཛད་གནང་དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ལྷན་ཁག་ལུ་
ཞུ་བ་ཕུལ་ནིའི་ལཥ་རིམ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ འོཥ་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ ལྟོ་ཐོབ་སྦེ་བཞག་ཡོད་པའི་སྐོར་
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

གསུང་གྲོཥ་གནངམ་དང་ འོཥ་འབབ་ཡོད་མི་ རྐང་སྟོང་ལམ་འགྱོ་དགོཥ་པའི་དུཥ་ཡུན་ཚད་གཞི་གནང་འཁོད་ལུ་ ཚུད་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་
རྒེད་འོག་གིཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཐོ་ཕུལ་ཐོག་ལཥ་ འདི་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་ནི་གུར་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༥.༤) རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་(Land Line) ཞིག་ བཙུགཥ་གནང་དགོ་པའི་སྐོར།
རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ཐེངཥ་ ༡ པ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབཥ་ ཚོགཥ་ཐེངཥ་དང་པའི་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་
(Land Line) ཅིག་འཕྲན་མགྱོགཥ་རང་ བཙུགཥ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་ཡོད་རུང་ ད་ཚུན་ ངོཥ་ལེན་ཞིག་མེད་པའི་ གསུང་གྲོཥ་
གནང་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནང་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ འབྲུག་གློག་མེ་ལཥ་འཛིན་གྱིཥ་
ཁ་ཐུག་ལཥ་ གློག་ཐག་ fibre Optics ཟེར་མི་ བཙུགཥ་གནང་མི་དང་འབྲེལ་ བརྒྱུད་ལམ་བཙུགཥ་གནང་ནི་གུར་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

༦/ སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་ལཥ།
༦.༡) ཡིག་ཚང་ཚུ་ སྤོ་བཤུད་འབད་དགོཔ་སྐོར།
སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་དང་ སློབ་གྲྭ་ སྨན་ཁང་ ཥོ་ནམ་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་བཅཥ་ ཁག་ ༤ པོ་འདི་ ཥ་གནཥ་ སྡིག་སྟེང་ཁ་
ཟེར་ཥར་ལུ་ སྤོ་བཤུད་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མིའི་གསུང་གྲོཥ་ནང་ སྨད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ སློབ་གྲྭ་དང་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ གཞན་
གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ ཥ་སྒོ་མ་བདེ་ཁག་ཁག་དང་ ཥ་སྒོ་དོག་དྲག་གཅིག་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་་དང་ མི་ནགཔ་གི་ཁྱིམ་གྱི་སྦོ་ལོག་ཁར་ཡོདཔ་པའི་ཁར་
རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་དང་ སློབ་ཁང་ཚུ་ ཥ་ཡོམ་གྱིཥ་ གནོད་སྐྱོན་བརྐྱབ་ཡོདཔ་ལཥ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོཥ་
མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ གུང་པ་ ༡༢ དེ་ཅིག་གི་ཥ་ཆ་ཚུད་ཡོད་རུང་ ཥ་གནཥ་ སྡིག་སྟེང་ཁ་ལུ་ བརྐྱབ་ནིའི་ཡོདཔ་ཅིག་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ནཥ་ ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མ་ལཥ་ ཥ་སྒོ་ངོཥ་འཛིན་འབད་དེ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་མི་ཚུ་གིཥ་ འཛོལ་ཥོངམ་དང་
ལྷག་པར་དུ་ མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ནོར་བ་ཤོར་ཡོདཔ་སྦ་ེ ཞུ་ཡི། མ་གཞི་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱ་བསྐྱེད་ལྟེ་བ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་སྦེ་
སྤོ་ཥོར་འབད་བ་ལུ་མ་བཏུབ་མེད་རུང་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་དང་སྨན་ཁང་གི་ཐད་ཁར་ ཧེ་མ་ཡོད་ཥར་རང་བཞག་སྟེ་ འདི་ནང་ལུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཡིག་ཚང་དང་
ཁོང་སྡོད་ཥའི་ཁྱིམ་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་བཙུགཥ་ནིའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་པ་ཅིན་ དྲག་ནི་མཥ་ཟེར་ བཥམ་འཆར་ཞུ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གུར་ ནགཥ་
ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ འཕྲལ་མགྱོགཥ་རང་སྤོ་མ་ཚུགཥ་རུང་ མ་འོང་པ་ལུ་འཆར་གཞི་བརྩམ་ཏེ་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱ་བསྐྱེད་
ལྟེ་བ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་སྦེ་ སྤོ་སྟེ་གཞི་བཙུག་འབད་ན་ི ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་སྦེ་བཥམ་འཆར་ཞུ་ཡ།ི སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་
ཥ་གནཥ་སྡིག་སྟེང་ཁ་ལུ་ ཧེ་མ་ལཥ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བརྐྱབཥ་པའི་སྐབཥ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་ཥའི་ཥ་གནཥ་ཁར་ ག་དེ་སྦེ་
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
Iron Female Rabbit Year
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

བརྐྱབ་ཅིག་ག་ཚུ་ ཧ་གོ་མ་ཚུགཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། མ་གཞི་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱ་བསྐྱེད་ལྟེ་བ་གཅིག་ཁར་བཞག་ དགོ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་སྦེ་རང་
ཞུ་ཡ།ི ཥོ་ནམ་འོག་དཔོན་འོགམ་གིཥ་ཡང་ སྒོ་ནོར་དང་ནགཥ་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་གསུང་གྲོཥ་གནངམ་ད་ སྨན་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ་ ཧེ་མ་ག་ཡོད་ཥར་ བཞག་ནི་དང་ རྒེད་འོག་
ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཡིག་ཚང་ཐད་ཁར་ འོཥ་འབབ་དང་བསྟུན་ འཆར་དངུལ་ཡོད་པ་ཅིན་ དུཥ་ཅིག་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ཏེ་ བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་
འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
གསུང་གྲོཥ་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་གི་རྒྱ་བསྐྱེད་ཡིག་ཚང་འདི་ གཥོ་བའིགཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་བ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་
འོཥ་འབབ་ཡདོ པ་ཨིན་ན་ཚུ་དང་ ཡངན་ སྨན་ཁང་འདི་ཥོ་ཥརོ ་སྦེ་རང་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་ནའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི། འདི་གི་སྐོར་ལཥ་གཥོ་བའི་ འགོ་
དཔོན་དང་ རྒཔོ་གིཥ་ སྨན་ཁང་བརྐྱབ་ནིའི་སྐོར་ལཥ་ གྲོཥ་བསྟུན་ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་ འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ལཥ་ ད་ལྟོ་ཐེངཥ་གཅིག་ སྨན་ཁང་
རྐྱབ་ནིའི་ལཥ་རིམ་འདི་ མཚམཥ་འཇོག་འབད་བཞག་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ གཥོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ སྨན་ཁང་
འདི་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ འབད་བ་ཅིན་ འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
ཞིབ་རོགཥ་ཤེཥ་རིག་འགོ་དཔོན་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ སླར་བྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཥ་སྒ་ོ འདི་ སློབ་གྲྭ་ལུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་ཚུགཥཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་
བྱ་སྟབཥ་བདེ་ནི་ ཨིནམ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུའི་ གཅེད་སྐྱོང་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་ནིའ་ི ལཥ་རིམ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་ལུ་བྱ་སྟབཥ་
བདེ་ནི་ཨིན་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ རྒྱ་བསྐྱེད་ལྟེ་བ་འདི་ ཧྲིལ་འབུམ་སྦེ་ སློབ་གྲྭ་ལུ་ སྤྲོད་ད་པ་ཅིན་ འོཥ་འབབ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་
དྲགོཥ་རྫོང་བདག་གིཥ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ སྨན་ཁང་ལུ་ ཧྲིམ་འབུམ་སྦེ་བྱིན་རུང་ དགོཔཥ་མེདཔ་ལཥ་ གལ་སྲིད་ ཨ་ལོའི་གཅེཥ་སྐྱོང་ལྟེ་བ་
དོན་ལུ་དགོཔཥ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་འདི་ནང་ མཥ་བཅོཥ་ དུམ་གྲྭ་ཅིག་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་
ཆ་མམ་ལུ་ཕན་ཐོག་ནི་ཨིན་མཥ་ཟེར་ བཥམ་འཆར་ཞུ་ཡི།
གསུང་གྲོཥ་ཡུན་རིངམ་སྦེ་གནང་བའི་མཐར་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཡིག་ཚང་འདི་ སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་དང་ གཞན་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་
སླར་བྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བའི་ཁང་མིག་གཅིག་ སློབ་གྲྭ་ལུ་སྤྲོད་དེ་ རྒྱ་བསྐྱེད་ལྟེ་བ་འདི་ སྨན་ཁང་ལུ་རྩིཥ་སྤྲོད་ནི་དང་ ཨ་ལོ་གཅེཥ་སྐྱོང་ལྟེ་བ་འདི་
རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡ།ི དེའི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་ནཥ་ རྒྱལ་ཡོངཥ་དགའ་
སྐྱིད་དཔལ་འཛོམཥ་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐོག་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦ་ེ བཞག་ཡི

ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

༦.༢) འདེམཥ་ཁོངཥ་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་ བཀོལ་སྤྱོད་སྐོར།
འདེམཥ་ཁོངཥ་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་འདི་གིཥ་ སྨད་ལྟག་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་ གཥེར་ཏོག་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབད་ཆོག་མི་ཆོག་
གི་ གནང་བ་ཞུ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཏང་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ཨིནམ་ལཥ་ གཏང་མ་ཆོགཔ་སྦེ་རང་ རྫོང་ཁག་
ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༦.༣) ཡིག་ཚང་སྲུང་རྒྱབ་ཀྱི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགཥ་སྐོར།
རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་སྲུང་རྒྱབ་ཀྱི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགཥ་དེ་ ཥ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ནང་ལཥ་ སྤྲོད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཞུ་མིའི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་
ཚོགཥ་འདུ་ནཥ་ དངུལ་རྩིཥ་ལམ་ལུགཥ་ལྟར་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་བསྐུལ་གནང་ཡི།
༦.༤) སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག ཥ་ཕྱོགཥ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ མི་རྩིཥ་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་གདུང་ན་རྒེད་འོག་ལུ་ རྩིཥ་སྤྲོད་འབད་དགོཥཔ་སྐོར།
དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༡ པའི་ནང་ལུ་ ཥ་ཕྱོགཥ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕྱདཔ་དང་ གདུང་ན་རྒེད་
འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཐག་ཐུང་སུ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཚོགཥ་རྒྱན་བཙུགཥ་པའི་སྐབཥ་ལུ་ཡང་ གདུང་ན་ཁ་ཐུག་ལུ་ བཙུགཥ་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ མི་རྩིཥ་
ཐད་ཁར་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་རུང་ མི་རྩིཥ་ གནཥ་ཥོར་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་ གདུང་ན་རྒེད་འོག་ལུ་ རྩིཥ་སྤྲོད་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་མཛད་གནང་ཐབཥ་
ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདི་གིཥ་ཡང་ མི་རྩིཥ་དང་ཁྲམ་འདི་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་དེ་འབད་རུང་
བཙག་འཐུ་གི་དོན་ལུ་ བཅད་མཚམཥ་བཟོ་བའི་སྐབཥ་ གདུང་ན་རྒེད་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལཥ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་ རྩིཥ་འཇོག་གནང་
སྟེ་ མི་རྩིཥ་དང་ཁྲམ་སྤོ་ཥོར་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགཥ་འཚོགཥ་རེནམ་ཅིག་ གྲོཥ་གཞི་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡདོ ་པའི་སྐོར་ལཥ་ ཡང་བསྐྱར་
གསུང་གྲོཥ་གནངམ་ད་ གདུང་ན་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ བཅད་མཚམཥ་ལཥ་བརྟེན་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལཥ་ སྤྱི་ཚོགཥ་ནང་ ལུ་ཕུལ་རུང་
མ་འཐུཥཔ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི་ འདི་ལུ་ སྨད་ལྟག་རྒོ་གིཥ་ཡང་ བཙག་འཐུ་གི་བཅད་མཚམཥ་འབདཝ་ད་ གདུང་ན་ཁ་ཐུག་ལུ་ བཙུགཥ་ཡོདཔ་ལཥ་
བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་
འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་བཀའ་ལན་ཞིག་ ད་ལྟོ་ཚུན་ག་ནི་ཡང་མ་འོངམ་ལཥ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ དྲན་གཥོའི་ ཞུ་བ་ཅིག་
ལྷན་ཁག་ལུ་ ཕུལ་ཐོག་ལཥ་ གང་མགྱོགཥ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

༧/ ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་ལཥ།
༧.༡) ཥ་གནཥ་ རི་ནགཥ་ཁ་ ལུ་ ཥ་གཏེར་གཞི་བཙུགཥ་ཀྱི་སྐོར།
ཥ་གནཥ་ རི་ནགཥ་ཁ་ལུ་ ཥ་གཏེར་གཥརཔ་ (Mining) གཞི་བཙུགཥ་འབད་ནིའི་སྐོར་ལཥ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོཥ་
མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ གནངམ་ད་ ཥ་གཏེར་གཞི་བཙུགཥ་འབད་ཥའི་ཥ་གནཥ་ེ་འདབཥ་ཀྱི་མི་ཥེར་ཧོངཥ་ལཥ་ ོགཥ་བཤད་མེད་པའི་གན་ཡིག་
ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ ཥ་གནཥ་འདི་ནང་ལུ་ ཥ་གཏེར་བཏོན་རུང་ རང་བཞིན་
གནཥ་སྟངཥ་ལུ་ གནོད་པ་མེདཔ་མ་ཚད་ ེ་འདབཥ་ལུ་ མི་ཥེར་གྱི་ཥ་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལཥ་ མི་ཥེར་ཚུ་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་ཡང་ གནོད་པ་མི་འོང་ནི་
ཨིནམ་ལཥ་ ཚོགཥ་སྡེ་ཁོངཥ་ནཥ་ ཥ་གཏེར་འདི་ ཥ་གནཥ་འདི་ནང་ལཥ་ བཏོན་ཆོག་པའི་གནང་བ་དང་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་བཞིན་དུ་ རྫོང་ཁག་
ཚོགཥ་འདུ་ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་དོན་ལུ་ གྲོཥ་གཞིར་ཕུལ་མའི ི་ནང་ལུ་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཥ་གནཥ་ནང་ལུ་
ཥོང་ཞིནམ་ལཥ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཥ་གནཥ་འདི་ཁར་གྱི་མི་ཥེར་དང་གྲོཥ་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ོགཥ་བཤད་མེད་
པའི་གན་འཛིན་ཡང་ ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ེ་འདབཥ་ལུ་ སྒེར་གྱི་ཥ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དེའི་ཤུལ་ལཥ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ནང་ བཙུགཥ་ཐོག་ལཥ་
ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་
ཞུ་མི་ནང་ མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ེན་ཁ་མིན་འདུག་ཟརེ ་སླབ་ཡོད་རུང་ གཞན་ེན་ཁ་མེད་རུང་ འཐུང་ཆུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་འོང་ནིའི་ེན་ཁ་
ཡོདཔ་ལཥ་ འཐུང་ཆུ་གི་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཅིན་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་མིན་འདུག་ དེ་འབདཝ་ལཥ་ དེའི་སྐོར་ཡང་ མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ ོགཥ་མེད་
ཡི་གུ་ ལེན་དགོཔ་དང་ ཤུལ་ལཥ་ ཥ་གཏེར་རྒྱ་བསྐྱེད་འབདཝ་དང་ བྱ་སྟབཥ་བདེཝ་མ་བདེཝ་ཚུ་ བལྟ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ེན་ཁ་མིན་
འདུག་ཟེརཝ་ད་ལུ་ཡང་ ག་ཅི་ཐད་ལུ་ ེན་ཁ་མིན་འདུག་ག་ཚུ་ ཁ་གཥལ་ཚུད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
རྫོང་རབ་ཀྱི་བཥམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་ དཔེར་ན་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་དང་དབང་འདུཥ་རྫོང་ཁག་ལུ་ ཥ་གཏེར་གྱི་ེ་འདབཥ་མི་ཥེར་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་
ག་དེ་ཅིག་ཡོད་ག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་ བལྟ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཞིབ་རོགཥ་ཥོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ལུ་ ལོག་ཅི་ན་དང་རྡོ་ལེབ་ཅན་ལུ་ མི་ཥེར་ཚུ་ག་རང་ འཚོ་བ་ ཥོ་ནམ་ལཥ་བརྟེན་སྡོད་དོ་ཡདོ པ་ལཥ་
མ་འོང་པ་ལུ་ ཤིང་འབྲཥ་ལྡུམ་ར་དང་དངུལ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་ཞུགཥ་ནིའ་ི ེན་ཁ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཐུང་ཆུ་དང་ཞིང་ཆུ་ཚུ་སྐམ་ནིའི་ེན་ཁ་ཡོད་
ལུགཥ་ཚུ་ཞུ་ཡི།
མ་གཞི་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ མི་ཥེར་ལཥ་ོགཥ་མེད་ཡི་གུ་ལེན་ཏེ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ ཤུལ་ལཥ་
བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་འཐོན་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཞིབ་དཔྱད་ཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
Iron Female Rabbit Year
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

ོགཥ་མེད་ཡི་གུ་ལེན་པའི་སྐབཥ་ ག་ཅི་ཚུ་ནང་རང་བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་མེད་ཨིན་ན་ཚུའི་ཁ་གཥལ་བཀོད་དེ་ ོགཥ་མེད་ཡི་གུ་ཚུ་ ལེན་ནིའི་
དང་ལེན་འབད་དེ་ རྒེད་འོག་གིཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐོག་ལཥ་ ཆ་འཇོག་མཛད་དགོ་པའི་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

ང/ མི་དང་རི་དྭགཥ་ཥེམ་ཅན་ཚུ་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་འཐོན་ཡོདཔ་ལཥ་ དེའེ་ཐབཥ་ལམ་ཚུའི་སྐོར་ལཥ་ གྲོཥ་བསྟུན་
གནང་ནི།
གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ ཥོ་ནམ་དང་ནགཥ་ཚལ་ལཥ་ཁུངཥ་ཀྱི་ནགཥ་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབཥ་ཏོག་ལཥ་ཁུངཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ འགྲོ་བ་མི་དང་
རི་དྭགཥ་ཥེམཥ་ཅན་ བྲེལ་ཟིང་གནཥ་སྟངཥ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལཥ་ བརྟེན་དེའི་ ཐབཥ་ཤེཥ་དང་ དཀའ་ངལ་ཥེལ་ཐབཥ་ལུ་
འཆར་བཀོད་ཀྱི་སྐོར་ལཥ་ གྲོཥ་བསྟུན་འབད་ནིའི་དནོ ་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལཥ་ཁུངཥ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གློག་རིག་ཐོག་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་
གཥལ་སྟོན་ཞུ་ཡི། དེ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་༔
རྒྱབ་ཁུངཥ་དང་དམིགཥ་ཡུལ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནཥ་སྟངཥ་ སྐྱེཥ་ལྡན་རིགཥ་སྣ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོཥ་འཛིན་གནང་མི་ མཥ་སྲུང་འབད་དགོཔཥ་
གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ སྐྱེ་ལྡན་གནཥ་སྟངཥ་རིམ་ལུགཥ་ཀྱི་ཞབཥ་ཏོག་ གྲོགཥ་རམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ གཥལ་སྟོན་ཕུལ་ཡི།
མི་དང་རི་དྭགཥ་ཥེམ་ཅན་འབྲེལ་ཟིང་ མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ འཛམ་གླིང་གི་གནཥ་སྟངཥ་ འབྲེལ་ཟིང་གི་གཞི་ ༼མི་རློབཥ་ཡར་གཥེང་ ནགཥ་ཚལ་
ནང་ལཥ་དངུལ་ཐོག་བཏོན་ནི་ སྒོ་ནོར་འཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་ ༽ དཔལ་འབྱོར་ལུ་གྱོང་རྒུད་དང་གྲོང་གཥེབ་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ དེ་ལཥ་ འབྲེལ་ཟིང་
འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་ཁུངཥ་ འབྲེལ་ཟིང་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགཥ་པར་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི།
དེ་འབདཝ་ལཥ་བརྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་འདི་ རྒེད་འོག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིཥ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ནང་ ཚུད་ཚུགཥ་པ་ཅིན་ བྱ་སྟབཥ་བདེ་
ནི་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ལཥ་ཁུངཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཐབཥ་ལམ་བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལཥ་ཡང་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་གཥལ་ཞུ་འབད་ཡི། རི་དྭགཥ་ཥེམཥ་ཅན་ཚུ་གིཥ་
སྒོ་ནོར་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མི་ཚུ་དང་ ལོ་ཐོག་མེདཔ་བཏང་མི་ཚུའི་ རྒུད་འཐུཥ་སྤྲོད་ཡོདཔ་སྐོར་དང་ ཡུན་གཏན་གྱི་མ་དངུལ་གཞི་བཙུགཥ་
དེ་ལཥ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུའི་སྐོར་ལཥ་དང་ མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགཥ་ཚུའི་སྐོར་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ མ་འཐུཥ་འཐུཥཔ་སྦེ་
གཥལ་བཤད་ཞུ་གནང་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་ མི་དང་རི་དྭགཥ་ཥེམ་ཅན་འབྲེལ་ཟིང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ མ་དངུལ་གྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ ལེགཥ་ཤོམ་ཅིག་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་དང་ རྒེད་འོག་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ འཆར་གཞི་ནང་བཀོད་དེ་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཞུ་བ་བཙུགཥཔ་ད་ལུ་
ག་དེ་སྦེ་གནང་འོང་ག་གིཥ་ དཀའ་ངལ་ཅིག་ཡོདཔ་ལཥ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ འཆར་དངུལ་བཙུགཥ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག་གནང་ཚུགཥ་པ་ཅིན་
བྱ་སྟབཥ་བདེ་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་དང་ ནགཥ་ཚལ་ནང་ཤིང་འཛུགཥ་སྐྱོང་གི་ལཥ་རིམ་ག་ དེ་སྦེ་ཡོད་ག་དང་ མ་དངུལ་བཟོ་ནིའི་ཐབཥ་ལམ་ག་ཅི་རང་
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་ལུ་ གཞུང་ལཥ་གྲོགཥ་རམ་ལེགཥ་ཤོམ་མེད་མི་འདི་ བདེན་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་བྱ་སྟབཥ་
མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་འདི་ག་རང་ལུ་ཡོདཔ་ལཥ་ རྒེད་འོག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ འཆར་གཞི་ནང་
ཚུད་ཚུགཥ་པ་ཅིན་ སྟབཥ་བདེ་ནི་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། ནགཥ་ཚལ་ནང་ ཤིང་ལ་ཥོགཥ་པ་འཛུགཥ་སྐྱོང་གིཥ་དོན་ལཥ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལཥ་རིམ་
བཟོ་བའི་སྒང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ མ་དངུལ་ཡུན་གཏན་གྱི་དོན་ལཥ་ ཐབཥ་ཤེཥ་སྣ་ཚོགཥ་བཏོན་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཡང་
གཥལ་བཤད་ཞུ་ཡི།
ནགཥ་ཚལ་གླིང་ག་ཞབཥ་ཏོག་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ འདི་བཟུམ་གྱི་ལཥ་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་མི་འདི་ རྒེད་འོག་གིཥ་
ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཐུགཥ་ཁར་བསྣམ་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ དང་ལེན་འབད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་མ་དངུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་
ཚུ་གིཥ་ འཆར་དངུལ་ནང་བཙུགཥ་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་འབད་ནི་སྦེ་གྲོཥ་འཆམ་གནང་ཡི།

ཅ/ སྤྱི་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ ཕུལ་རྒྱུའི་གྲོཥ་གཞིར།
༡) ཐབ་ཤིང་གི་དོན་ལུ་ ཆོག་ཐམ་ལེན་ནིའི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགཥ་སྐོར།
ད་རེཥ་ནངཥ་པ་ མི་སྡེ་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ཟེར་ གཞུང་དང་མི་ཥེར་བར་ནིའི་ཞབཥ་ཏོག་ག་ཅི་དགོ་རུང་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་ཐོག་ལཥ་ རྒེད་འོག་ནང་
ལཥ་ཐོབ་ཚུགཥཔ་སྦེ་ བཟོ་ནིའི་ལཥ་རིམ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ རྗེཥ་སུ་ཡིད་རངཥ་ཡོད་རུང་ G2C གི་ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཐབ་ཤིང་གི་
ཆོག་ཐམ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་དེ་ མངའ་སྡེ་ནགཥ་ཚལ་ཡིག་ཚང་ལུ་ འགྱོ་དགོཔ་ལཥ་ འདི་གིཥ་ མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་
སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ལཥ་ སྔོན་མ་བཟུམ་སྦེ་རང་ རྒེད་འོག་ལཥ་ ཐོབ་ཚུགཥཔ་སྦེ་བཟོ་གནང་ཐབཥ་ཀྱ་ི དོན་ལུ་ སྐྱབཥ་ཆ་དང་བྱ་ཕྱོགཥ་རྒེད་འོག་
ལཥ་གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ མི་སྡེ་ཞབཥ་ཏོག་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགཥ་འབད་མིའི་སྲིད་བྱུཥ་ཐད་ཁར་ ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ རྒེད་
འོག་ལཥ་དུཥ་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་འཁོད་ སྤྲོད་ཐབཥ་ཡོདཔ་ཅིག་འབད་ཨིན་རུང་ G2C ལཥ་འགུལ་གྱི་ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིཝ་ད་ མནང་
ཆུང་ ཐབ་ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནིའི་ཐད་ཁར་ མངའ་སྡེ་ནགཥ་ཚལ་བརྒྱུད་དེ་ འབད་དགོཔཥ་ལཥ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགཥ་སྐོར་
ལཥ་གྲོཥ་བསྡུར་གནང་ཡི། འདི་ལུ་ ལཥ་འགུལ་གྱི་སྲིད་བྱུཥ་འདི་ ལེགཥ་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ མི་སྡེ་ཞབཥ་ལྟེ་བ་
གཞི་བཙུགཥ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལཥ་ གློག་རིག་ཡོངཥ་འབྲེལ་ཞབཥ་ཏོག་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགཥ་པའི་དཀའ་ངལ་ལཥ་བརྟེན་ G2C ལམ་
ལུགཥ་ལྟར་ འབད་བ་ཅིན་ དུཥ་ཡུན་རིངམ་གོར་ནི་ཨིན་ལཥ་ མི་སྡེ་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ཚུ་ གཞི་བཙུགཥ་མ་འབད་ཚུན་ མི་ཥེར་གྱི་ཐབ་ཤིང་ཆོག་ཐམ་
ལེན་ནིའི་ལམ་ལུགཥ་འདི་ སྔར་གྱི་ལམ་ལུགཥ་ལྟར་ བཞག་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

༢) རྩྭ་འབྲོག་གླ་ཁར་སྤྲོད་ནིའི་སྐོར།
ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡ་ེ ནང་ལུ་ རྩྭ་འབྲོག་གླ་ཁར་ ལེནམ་ད་གི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནངམ་ད་ ཚོགཥ་སྡེ་འཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་ ཤུལ་ལཥ་
གཞུང་གིཥ་ ཁ་ཐུག་ལཥ་ རྩྭ་འབྲོག་འདི་ གལ་སྲིད་ག་དེམ་ཅིག་འབད་ གླ་ཁར་གཏང་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་རང་ གོ་སྐབཥ་དེ་ རྩྭ་འབྲོག་ཡོད་ཥའི་
ེ་འདབཥ་ཀྱི་མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ གླ་ཁར་བྱིན་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་གནང་མི་དེ་ཡང་ རྩྭ་འབྲོག་འདི་ གཞན་གྱི་མི་ཥེར་ལུ་ གླ་ཁར་བྱིན་པ་ཅིན་
རྩྭ་འབྲོག་ཡོད་མི་ ེ་འདབཥ་ཀྱི་མི་ཥེར་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྟབཥ་མ་བདེཝ་འཐོན་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ནོར་ཥེམཥ་ཅན་ཚུ་ལུ་ ནད་གཞི་མ་འདྲཝ་
ལེ་ཤ་ འཐོན་ནི་ཨིན་མཥ་ཟེར་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ ལོག་ཅི་ན་རྒཔོ་གིཥ་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནང་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་གྲོཥ་བསྡུར་གནངམ་ད་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་གཅིག་ རྩྭ་འབྲོག་གི་ཇོ་བདག་མང་ཤོཥ་རང་
གཞན་གྱི་རྫོང་ཁག་ལུ་ འབད་ནི་འདི་གིཥ་ རྩྭ་འབྲོག་གི་ེ་འདབཥ་ལུ་ཡོད་མིའི་མི་ཥེར་ཚུ་དང་ གཞན་གོང་འཕེལ་ལཱ་ཚུ་ནང་ བྱ་སྟབཥ་མ་
བདེཝ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་བའི་མཐའ་མར་ མ་གཞི་ འབྲུག་གི་ཥའི་བཅའ་ཁྲིམཥ་ ༢༠༠༧ ཅན་མའི་དགོངཥ་དོན་ནང་གཥལ་
འབད་བ་ཅིན་ གལ་སྲིད་ ཤུལ་ལཥ་ གཞུང་གིཥ་ རྩྭ་འབྲོག་འདི་གླ་ཁར་གཏང་པ་ཅིན་ ཧེ་མའི་བདག་དབང་་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ གོ་སྐབཥ་བྱིན་ནི་སྦེ་
ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་ནང་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལཥ་ འོཥ་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ེ་འདབཥ་ཀྱི་མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ གོ་སྐབཥ་སྤྲོད་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་
ཕུལ་ཡོད།
༣) ཁྱིམ་བརྐྱབཥ་ཡོད་རུང་ གུང་མེད་མི་ཚུ་གི་ ཁྲལ་བསྡུ་དགོཔ་སྐོར།
རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ ཁྱིམ་བརྐྱབཥ་ཏེ་ གུང་མ་རྟགཥ་པར་ཡོད་ཚུ་གི་ རྒེད་འོག་ག་རང་གི་ནང་ལུ་ ཤོ་མཚུངཥ་སྦེ་ ཁྲལ་བསྡུ་དགོ་པའི་
གྲོཥ་གཞི་གུར་གསུང་གྲོཥ་ནང སྐྱབཥ་ཆ་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་སྤྱིར་བཏང་ག་རང་གིཥ་ནང་ལུ་ གུང་ཨང་ཡོད་མི་གི་ལམ་ལུགཥ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲལ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ ལམ་ལུགཥ་ཤོ་མཚུངཥ་སྦེ་ བཟོ་དགོཔའདུག་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལཥ་ཕར་ རྒེད་འོག་ག་རང་གི་
ནང་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་གྲོལ་དགོ་པའི་གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནངམ་ད་ རྒེད་འོག་གི་
མཐུན་རྐྱེན་དང་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ ག་རང་ འདྲ་མམ་སྦེ་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒེད་འོག་ ༢༠༥ ནང་ལུ་ ཤོ་མཚུངཥ་འབད་
ལག་ལེན་འཐབ་ ཐབཥ་ལུ་ གུང་མེད་མི་ཚུ་གི་ གུང་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ གནང་དགོཥ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད།

ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
Iron Female Rabbit Year
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

ཆ/ (རྫོང་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་ནཥ་ལྷོད་ཡོད་པའི་གྲཥོ ་གཞི།)
༡/ རྫོང་ཁག་ཞབཥ་བྲོ་པ་ བཙག་འཐུ་དང་ སྐོར་རྒྱབ་སྐོར།
ཧེ་མ་འབདན་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་བའི་སྲོལ་སྡོད་ནུག་ ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལཥ་ ༢༠༠༩ ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ རྒེད་འོག་ག་རང་ སྟབཥ་ཅིག་ཁར་
འཐུ་སྟེ་ བཟོ་ཡོདཔ་བཞིན་ མ་གཞི་ ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལ་ ལེགཥ་ཤོམ་ཥོང་ཡོད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་དུམ་གྲ་ཅིག་འཐོན་དོ་
ཟེར་ རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་ཡི། གིཥ་པར་ལུ་ རྒེད་འོག་ག་རང་ལུ་ གོ་སྐབཥ་ འདྲ་མམ་སྤྲོད་ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ ཧེ་མ་གི་བཟུམ་སྦེ་ རྒེད་འོག་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ རྒེད་འོག་ ༢ རུབ་ཏེ་
སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ འབད་ནི་ཨིན་ནའི་ཚུ་ ལམ་ལུགཥ་གཅིག་ བཟོ་གནང་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
སྨད་ལྟག་ཁ་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་ ༢ བསྡོམཥ་སྦེ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ བཙག་འཐུ་འབད་དེ་ འབད་བ་ཅིན་ བྱ་སྟབཥ་བདེ་ནི་ མཥ་ཟེར་
ཞུ་ཡི། སྨད་ལྟག་དམངཥ་མི་གིཥ་ཡང་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ རྒེད་འོག་ ༢ བསྡོམཥ་ཏེ་ འབད་རུང་ མ་བཏུབ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིཥ་ ཞུ་མི་ནང་ གཡུཥ་ཁ་ལཥ་ ཞབཥ་བྲོཔ་བཏོན་ནིའི་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི།
ཁྲི་འཛིན་གྱི་བཥམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ གཏང་པ་ཅིན་དྲག་ནི་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྫོང་བདག་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྫོང་ཁག་གི་ཞབཥ་བྲོ་
བརྐྱབ་མི་ཟེརཝ་ད་ལུ་ རྒེད་འོག་ ༡༡ གི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་ད་ ཞབཥ་བྲོཔ་ཚུ་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་འཐཐོན་ཡོད་མའི་ཐད་ཁར་ རང་རང་
ཥོ་ཥོར་གྱཥི ་ འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཞབཥ་བྲོཔ་ཟེརཝ་ད་ ཨིན་ཅི་མེན་ཅི་རང་ གེན་མ་ བརྐྱབཥ་མི་ཚུ་དགོཔ་ཟེརཝ་
རྩ་ལཥ་མེན་ཟེར་ཞུ་ཡི། གཙོ་བོ་རང་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ དུ་རུ་རུག་འབད་ དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི།
དར་ལ་རྒཔོ་གིཥ་ཡང་ རྒེད་འོག་ ༢ བསྡོམཥ་སྦེ་ སྐོར་རྒྱབ་བཟོ་བ་ཅིན་དྲག་ནི་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་བཞིན་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གི་ འཐུཥ་མི་
བརྒྱ་ཆ་ལཥ་བརྒྱ་གིཥ་ ཕྱག་ཡར་གཥེང་ཐོག་ལཥ་ རྒེད་འོག་ ༢ བསྡོམཥ་སྦེ་ འབད་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
རྒེད་འོག་ག་དང་ག་རང་བསྡོམཥ་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ གསུང་གྲོཥ་གནངམ་དང་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་ མོཥ་མཐུན་སྒོ་ནཥ་ བཟོ་གྲུབ་འབད་ཡོད་མི་
དེ་ཡང་༔
༡/ གདུང་ན་ དང བཥམ་འཕེལ་གླིང་།
༢/ སྦོང་སྒོ་དང་ གད་ལྟག་ན།
༣/ དར་ལ་ དང་ དགེ་གླིང་།
༤/ ལོག་ཅི་ན་ དང སྨད་ལྟག་ཁ།
༥/ སྐྱབཥ་ཆ།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

༦/ བྱག་ཕྱོགཥ་དང་ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་།
སྔ་ཕྱིའི་ གོ་རིམ་ཚུ་ཡང་ རྟགཥ་རིལ་རྒྱན་ཤོག་འཐུ་ཐོག་ལཥ་ གཤམ་གཥལ་ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིགཥ་ཡོདཔ༔
༡/ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་དང་བྱག་ཕྱོགཥ།
༢/ གད་ལྟག་ན་དང་སྦོང་སྒོ།
༣/ སྐྱབཥ་ཆ།
༤/ ལོག་ཅི་ན་དང་སྨད་ལྟག་ཁ།
༥/ གདུང་ན་དང་བཥམ་འཕེལ་གླིང་།
༦/ དར་ལ་དང་དགེ་གླིང་།
ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་དང་བྱག་ཕྱོགཥ་རྒེད་འོག་གིཥ་ གྲོཥ་བསྟུན་འབད་དེ་ ཞབཥ་བྲོཔ་ཚུ་གི་ཐོ་ དབྱིན་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཟླ་མཇུག་ལུ་ ངེཥ་པར་དུ་
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ བསྐྱལ་དགོ་པའི་ཁར་ལུ་ ཞབཥ་བྲོ་པའི་མི་ངོམ་གྱི་ཁྱད་ཆོད་ཚུ་ཡང་ ག་རང་ཚུལ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ གཏང་དགོ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་
གྲུབ་པའི་ཁར་ལུ་ མི་ངོམ་ཚུ་འི་ བཙག་འཐུ་ཚུ་ དྲགོཥ་རྫོང་རབ་དང་ སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གིཥ་ཀྱཥི ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ འབད་ནི་གུར་
གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
ན་ཧིང་ལཥ་འགོ་བཙུགཥ་ འཆམ་པ་དང་ཞབཥ་བྲོཔ་ཚུ་གིཥ་ དངུལ་ཕོགཥ་ཡར་གཥེང་གནང་མིའི་སྐོར་དང་ གཞན་ཐོབ་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལཥ་
ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་འབད་ གཥལ་བཤད་ཞུ་ཡི།
༢/ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགཥ་པའི་འཐུཥ་མི་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ཡོདཔ་སྐོར།
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢༣ པའི་ནང་ལུ་ སྨོན་ལམ་ཚོགཥ་པ་གཞི་བཙུགཥ་གནང་ཡོད་མི་འདི་ནང་ལུ་
༡/ རྫོང་རབ། ཁྲི་འཛིན།
༢/ སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། འཐུཥ་མི་དྲུང་ཆེན།
༣/ གྲྭ་ཚང་གི་དྲུང་ཆེན།
༤/ དངུལ་རྩིཥ་འགོ་དཔོན། རྩིཥ་འཛིན་པ།
༥/ བྱག་ཕྱོགཥཥ་རྒཔོ།
༦/ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་རྒཔོ། བཅཥ་ ཚོགཥ་པ་གཞི་བཙུགཥ་གནང་ནུག།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

དེ་བཞིན་དུ་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་ སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ནཥ་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ཚོགཥ་པ་གིཥ་ འཐུཥ་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་
འཐུཥ་མི་ཥོར་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
འདི་ནང་ལུ་ འཐུཥ་མི་ ཁ་སྐོང་དང་ བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་དེ་ གཤམ་གཥལ་བཞིན་ ཚོགཥ་ཆུང་གཞི་བཙུགཥ་གནང་ཡོད༔
༡/ རྫོང་རབ། ཁྲི་འཛིན།
༢/ སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན། འཐུཥ་མི་དྲུང་ཆེན།
༣/ གྲྭ་ཚང་གི་དྲུང་ཆེན། འཐུཥ་མི།
༤/ དངུལ་རྩིཥ་འགོ་དཔོན། རྩིཥ་འཛིན་པ།
༥/ གདུང་ན་རྒཔོ། འཐུཥ་མི།
༦/ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་རྒཔོ། འཐུཥ་མི།
༧/ དགེ་གླིང་རྒཔོ། འཐུཥ་མི་། བཅཥ་ བསྐྱར་གཥོ་འབད་གནང་ཡི།
དྲགོཥ་རྫོང་བདག་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མ་ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་གཞི་བཙུགཥ་ཀྱི་གསུང་གྲོཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་ ཨིན་ཅི་མནི ་ཅི་རང་ རྫོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གིཥ་ འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་དང་ གཏན་ཀྱང་རང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ བཞག་དགོཔ་མེདཔ་སྦེ་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡོད་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཡ།ི འདི་ནང་ལུ་ ཟུར་ཁྲིམཥ་བཟོ་དགོཔཥ་འདི་ཁག་ཆེཝ་ལཥ་ ད་རེཥ་ ཟུར་ཁྲིམཥ་བཟོ་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ ཆ་འཇོག་གནང་
ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཚོགཥ་ཆུང་གི་འཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་འབད་དགོཥ་པའི་དྲན་གཥོ་ ཡང་འབད་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ད་ལྟོ་
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ ལམ་སྟོན་གནངམ་མ་བཏོགཥ་ མ་འོང་པ་ལུ་ རྒེད་འོག་གིཥ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ལཥ་བརྟེན་ འདི་ཚུ་ ག་རང་གིཥ་
ཐུགཥ་ཁར་བསྣམ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི།
༣/ ལོ་བསྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཟུར་ཁྲིམཥ་ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་སྐོར།
ཟུར་ཁྲིམཥ་ཟིན་འགོད་བཀོད་ཡདོ ་མི་འདི་ སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་འབད་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གློག་རིག་
ཐོག་ལཥ་སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་མི་གུར་ ཚོགཥ་དམངཥ་ཀྱི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གྲོཥ་བསྡུར་གནངམ་ད་ ལྷག་ཆད་ཚུ་དང་ བསྒྱུར་བཅོཥ་དང་
དག་བཅོཥ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང༔
༡) དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་ལུ་ ཚོགཥ་ཆུང་གི་རྩིཥ་འཛིན་པའི་འགན་འཁུར་༼ ༡༠.༢ པ་ (༡༠.༢.༡ ལཥ་ ༡༠.༢.༥ པ་ ཚུན་
ཡོད་མི་འདི་)༽ བཙུགཥ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་ཡོདཔ།
༢) དྲུང་ཆེན་གྱི་ཕྱག་འགན་འདི་ནང་ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་གནང་བ་ཞུ་ནིའི་དོན་ཚན་གཅིག་བཙུགཥ་དགོཔཥ་།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

༣) དོན་ཚན་གཅིག་ རྫོང་ཁག་གི་འགན་ཁུར་ བཙུགཥ་དགོ་པའི་གྲོཥ་འབུལ་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ ཅ་ཆཥ་སྤྲོད་ནི་དང་ ལམ་སྟོན་
གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ དེ་ལཥ་ ཚོགཥ་ཆུང་གི་དགོཥ་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཚུད་དགོཔ།
༤) སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགཥ་ཆུང་གི་འགན་ཁུར་ནང་ལུ་ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོཥ་འབབ་ དང་ལྡན་པའི་
ཚོགཥ་ཆུང་བཟོ་ ནིའི་དབང་ཚད་བཙུགཥ་དགོཔ།
གོང་འཁོད་གྲོཥ་འབུལ་ཚུ་ ཟུར་ཁྲིམཥ་འདི་ནང་ལུ་ ཁོངཥ་སུ་བཀོད་ཐོག་ལཥ་ ཟུར་སྦྲགཥ་དང་པའི་ནང་ བཀོད་ཡོདཔ་ལྟར་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་
ལོ་བསྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་གི་བྱ་སྒོའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཟུར་ཁྲིམཥ་ ༢༠༡༡ ཅན་མར་འདི་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
༤/ མི་སྡེ་ཁ་འབགཔ་ལུ་ ཁ་འབགཔ་གན་སྤྲོད་སྐོར།
ངན་ལྷད་བཀག་བསྡམ་ལྷན་ཚོགཥ་ལཥ་ བཀའ་ཤོག་ཅིག་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ དྲགོཥ་རྫོང་རབ་མཆོག་གིཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་
གཥལ་བཤད་ཞུ་ཡི། མི་སྡེ་ཁ་འབགཔ་འགན་སྤྲོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཀི་དེབ་རེ་ ཥ་གནཥ་གཞུང་སྐྱངོ ་ལཥ་ཁུངཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གནང་ཡོད་མི་ སྐོར་ལཥ་
ཡང་ ཚོགཥ་དམང་ལུ་དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི། མི་སྡེ་ཁ་འབགཔ་ལུ་ ནམ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ མ་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་སྐོར་ལཥ་ཡང་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་
དྲན་གཥོ་གནང་ཡི། རྒེད་འོག་ག་རང་གི་ནང་ལུ་ ལམ་སྟོན་ཀི་དེབ་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི།
གདུང་ན་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ མི་སྡེ་ཁ་འབགཔ་ལུ་སྤྲོད་ཥར་ཅིག་རུང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཥར་འདི་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་དང་འཐབ་དགོཔ་ལཥ་
གལ་སྲིད་ མ་དངུལ་འབུམ་ ༡༥ ལཥ་ལྷག་ཏེ་ རྩིཥ་ཁྲ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལམ་ལུགཥ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ གལ་སྲིད་ ལཱ་ནང་ལུ་ རིན་བསྡུར་ལོག་ལོག་ཅིག་རང་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ བཅའ་མར་བཏོགཥ་མི་མ་འཐོན་པའི་
སྐབཥ་ལུ་ སྤྲོད་དགོཔ་དང་ གཞན་ལམ་ལུགཥ་ཚུ་གིཥ་སྐོར་ལཥ་ཡང་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ གཥལ་བཤད་ཞུ་ཡི།
རྫོང་རབ་ཀྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ མ་སྡེ་ཁ་འབགཔ་ལུ་སྤྲོད་པའི་སྐབཥ་ལུ་ རིན་བསྡུར་རང་འབད་ནི་མེད་ཟེར་ཞུ་ཡི། མི་སྡེ་ཁ་འབག་ལུ་སྤྲོད་པའི་སྐབཥ་ལུ་
ཁེ་ཕན་རྟགཥ་དཔྱད་(Conflict of interest) ཀྱི་བྱ་སྟབཥ་མ་བདེ་འཐོན་ཡོདཔ་སྐོར་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ཚོགཥ་དམངཥ་
ཀྱིཥ་ཐུགཥ་བཞེཥ་གནང་དགོཔ་གཅིག་ ལཱ་མ་འབད་བའི་སྔོན་མ་ལཥ་རང་ མི་སྡེ་ཁ་འབགཔ་ལུ་སྤྲོད་ནའི ི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་མི་འོང་ཟེར་ དྲན་གཥོ་
ཞུ་ཡི།
དྲགོཥ་རྫོང་རབ་ཀྱིཥ་ མི་སྡེ་ཁ་ འབགཔ་གིཥ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་ལུགཥ་སྐོར་ལཥ་ཡང་ གཥལ་བཤད་ཞུ་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་གཙོ་བོ་རང་ མི་སྡེ་
ཁ་འབགཔ་ལུ་སྤྲོདཔ་ རང་གིཥ་མི་ཨིན་ཟེར་ འཐུ་ནི་འདི་ བཞག་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་ཡང་གནང་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

ལྷག་པར་དུ་ རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ མི་སྡེ་ཁ་འབགཔ་གཞི་བཙུགཥ་འབདཝ་ད་ འདི་ཚུའི་ཐོ་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་ལུ་ ངེཥ་པར་དུ་
ཕུལ་དགོ་པའི་དྲན་བསྐུལ་འབད་ཡི།
༥/ སྐྱིད་སྡུག་གི་ཤིང་ཆ་འདྲ་མམ་ཐོབ་ཐངཥ་དང་ ཆང་ ཚད་འཛིན་ཐོག་བཀག་དམ་འབད་དགོཥཔ་སྐོར་ལཥ་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགཥ་དང་པའི་
ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༧ པའི་ནང་ ཚོགཥ་དམངཥ་ཀྱིཥ་གསུང་གྲོཥ་གནང་མི་དང་ རྒྱལ་ཡོངཥ་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ བཀའ་བསྐུལ་ག་དེ་སྦེ་རང་ གནང་ཡོད་
གའིསྐོར།
གནད་དོན་འདི་གིཥ་སྐོར་ལཥ་ རྒྱལ་ཡོངཥ་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཁ་ཐུག་ལཥ་གནང་ཡོད་པའི་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་མི་འདི་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་
གཙོ་དྲུང་གིཥ་འབད་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ ལྷག་སྟེ་ཕུལ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་གཞི་བཞག་ཐོག་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ཀྱིཥ་གྲོཥ་བསྡུར་གནངམ་ད་ གད་ལྟག་ན་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཆང་ལཥ་བརྟེན་
བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགཥ་སྐོར་ལཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཆོག་ཐམ་གཥརཔ་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བཀག་དམ་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒེད་འོག་གི་
ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གིཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ རང་ཥོའི་མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི།
ཆང་འདི་གིཥ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་སྦོམ་སྦེ་རང་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཆང་ཚད་འཛིན་ཐོག་བཀག་ཐབཥ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིཥ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི། གདུང་ན་རྒཔོ་གིཥ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་ རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་འཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གི་འཐུཥ་མི་ཚུ་གིཥ་ བཀག་དམ་འབད་དགོཔཥ་སྦེ་རང་ གསུང་གྲོཥ་གནང་པའི་མཐར་ འཐུཥ་མི་
མི་བརྒྱ་ཆ་ལཥ་བརྒྱ་གིཥ་ ཕྱག་ཡར་གཥེང་ཐོག་ལཥ་ གཤམ་འཁོད་ཐབཥ་ལམ་ཚུ་བཏོན་ཡོད་མི་དེ་ཡང༔
ཀ) རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ ཆོག་ཐམ་གཞན་ལུ་ གླ་ཁར་ལེན་མི་འདི་ བཀག་དམ་འབད་ནི་དང་
ཁ) ལྷ་ཁང་ རྫོང་གཞི་ སློབ་གྲྭ་དང་ ཡིག་ཚང་ ེ་འདབཥ་ལུ་ ཡོད་མི་ ཆང་ཁང་ཚུ་ཡང་ ལམ་ལུགཥ་ལྟར་དུ་ བཙོང་ཐག་
མ་ཆོད་ཥའི་ཥ་སྒོ་ནང་ཨིནམ་ལཥ་ དེ་ཚུའི་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ལུང་ཕྱོགཥ་སྟན་རྒྱཥ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་གཥོ་འབདཝ་དང་ ངོཥ་ལེན་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕུལ་ནི།
ག) ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཆོག་ཐམ་གླ་ཁར་སྤྲོད་མི་ཚུ་ཡང་ བཀག་དམ་འབད་ནི།
རྒྱལ་ཡོངཥ་ཚོགཥ་འདུའི་བཀའ་བསྐུལ་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་ཡང་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

༦/ ༢༠༡༡-༢༠༡༢ ལོའི་འཆར་དངུལ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ མ་དངུལ་བརྗེ་ཥོར་དང་རྩིཥ་སྙོམཥ་གསུང་གྲོཥ་
གནང་ཡོདཔ།
འཆར་ལོ་ ༢༠༡༡-༢༠༡༢ ལོའི་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་དང་ རྒེད་འོག་ ༡༡ གི་ འཆར་དངུལ་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ནི་དང་ མ་དངུལ་ བསྒྱུར་བཅོཥ་
འབད་དགོཥཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ཐོག་ལཥ་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོཥ་པའི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་སྐབཥ་ འདི་ནང་ལུ་ མ་གཞི་
འཆར་དངུལ་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛོམཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ སྤོ་ཥོར་དང་ མ་དངུལ་བརྗེ་ཥོར་ གནང་མི་ཚུ་
རྫོང་ཁག་འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་འཆར་དངུལ་ བཅུད་བསྡུཥ་གཥལ་བཤད་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་
གནད་དོན་ཁག་དག་པ་གཅིག་ཡང་ གཤམ་གཥལ་བཞིན་ གྲོཥ་ཆོད་གནང་གྲུབ༔
༡) རྒེད་འོག་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་ གཥར་སྒྲུབ་ལཱ་ག་རང་གི་སྐོར་ལཥ་ འཆར་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛོམཥ་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སྟེ་
ཤུལ་ལཥ་ མ་དངུལ་ དུཥ་ཡོལ་(Lapses) མི་འབྱུང་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ དགོཥ་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་བཏོན་ནི་དང་ མ་དངུལ་བརྗེ་ཥོར་
འཆར་དངུལ་རྩིཥ་སྙོམཥ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་ རྒཔོ་ དེ་ལཥ་ འབྲེལ་ཥ་སྒོའི་བཟོ་རིག་པ་ཚུ་དང་ གྲོཥ་བསྟུན་དམ་ཟབ་་ཐོག་ལཥ་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཞིན་ གོང་གཥལ་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
༢) ེར་མཁོའི་ ལཥ་རིམ/ལཥ་སྣ་ གཥརཔ་ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛོམཥ་ནང་གྲོཥ་བསྡུར་གནང་མི་ཚུ་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལཥ་
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་ནང་ གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་མི་ཚུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
༣) རྒྱ་གཞུང་མེན་པའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལཥ་ མི་དངུལ་ཚུ་ ལོག་མ་གཏང་བའི་སྔོན་ལཥ་ ལཥ་འགུལ/ལཥ་སྣ་ ཚུའི་
གྲོཥ་འབུལ་བཙུགཥ་དགོཔ།
འདི་ནང་ལུ་ SDP མ་དངུལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལཥ་ རྒེད་འོག་ནང་ འཆར་དངུལ་མ་ལང་མི་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ གསུང་གྲོཥ་གནང་དགོ་པའི་
གྲོཥ་བསྡུར་གནངམ་དང་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་དང་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཡིག་ཚང་ སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་ནང་ ཟད་འགྲོ་བཏང་
ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེའི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངཥ་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམཥ་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ གྲོང་གཥེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལཥ་རིམ་གྱི་
སྦྱོང་བརྡར་ལཥ་རིམ་ནང་ མ་དངུལ་བཞག་ཞིནམ་ལཥ་ མ་དངུལ་འདི་ནང་ལཥ་ འཐུང་ཆུ་མཥ་བཅོཥ་ནང་གཏང་ནི་སྦེ་ བཞག་ཡི།
གཞན་མ་དངུལ་བརྗེ་ཥོར་དང་ ལྟག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ནང་གསུང་གྲོཥ་གནང་མི་ཚུའི་ཐད་ཁར་ ཟུར་སྦྲགཥ་ ༢ པའི་ ནང་གཥལ་བཀོད་པ་ལྟར་
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཆ་འཇོག་གནང་ནི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

༧/ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགཥ་ཆུང་དང་བལྟ་རྟོག་སྡེ་ཚན་གྱ་ི འགན་ཚད་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ ཆགཥ་ཡོད་པའི་ རྩིམ་གཤམ་ རྩི་མ་གླ་ཁར་ དགེ་འདུ་ཁྲོམ་དང་ གཞན་ཁྲོམ་ཆུང་བ་འདི་ཚུ་ནང་ ཕྱགཥ་སྙིགཥ་སྔོན་
འགོག་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐབཥ་དང་ དུཥ་རྒྱུན་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་ཕྱགཥ་སྙིགཥ་སྔོན་འགོག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་
བཅའ་ཁྲིམཥ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཅན་མའི་དགོངཥ་དོན་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ གོང་འཁོད་རྩ་དོན་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཐངཥ་དང་སྲིད་བྱུཥ་བརྩམ་ནི་
དེ་ལཥ་་བལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་རྫོང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགཥ་ཆུང་དང་ བལྟ་རྟོག་སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུཥ་མི་དང་
འགན་ཚད་ཚུ་བརྩམ་ཡོད་མི་འདི་ གོང་འཁོད་ཁྲོམ་སྡ་ེ ༣ ཆ་རང་ནང་ གྲོཥ་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནེ་དཱར་ལེནཌཥི་གོང་འཕེལ་ལཥ་སྡེ་
༼SNV༽ ཁ་ཐུག་ལཥ་ཡང་ གྲོཥ་འཆར་གནང་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚོགཥ་འདུ་ནང་ གསུང་གྲོཥ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་མའི ི་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་
ཁྲིམཥ་དོན་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ གློག་རིག་ཐོག་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ གཥལ་སྟོན་ཞུ་ཡི། དེ་ནང་ལུ་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགཥ་ཆུང་གི་
འབྱུང་གནཥ་ བལྟ་རྟོག་དང་དབང་འཛིན་ལྟེ་བ་ ཚོགཥ་ཆུང་གི་འཐུཥ་མི་གཞི་བཙུགཥ་ ཚོགཥ་ཆུང་གི་འགན་ཚད་ བདག་སྐྱོང་གི་ཐབཥ་ལམ་དང་
བལྟ་རྟོག་སྡེ་ཚན་ བཅཥ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་ གཥལ་སྟོན་ཞུ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་གྲོཥ་བསྡུར་གནངམ་ད་
ཞིབ་དཔྱད་དང་ལྟ་རྟོག་གི་སྙན་ཞུ་ཐད་ཁར་ ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་བར་ན་ ཚར་རེ་ ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་མི་འདི་ དེ་བཞིན་ བསྒྱུར་བཅོཥ་
མཛད་གནང་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གསུང་གྲོཥ་རྒྱཥཔ་སྦེ་གནང་སྟེ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ རྩིམ་གཤམ་ རྩི་མ་གླ་ཁར་ དགེ་འདུ་
ཁྲོམ་དང་ གཞན་ཁྲོམ་ཆུང་བ་འདི་ཚུ་ནང་ ཕྱགཥ་སྙིགཥ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནའི ི་ཕྱིར་དུ་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགཥ་ཆུང་དང་ བལྟ་རྟོག་སྡེ་ཚན་གྱི་
འགན་ཚད་འདི་ ཟུར་སྦྲགཥ་ ༣ པའི་ནང་ བཀོད་པ་ལྟར་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
གསུང་གྲོཥ་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ལུ་ སྔར་གྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ ཟླ་རིམ་ཕྱགཥ་བརྡར་གྱི་ལཥ་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ དང་ལེན་མ་འབདཝ་ བཟུམ་ཅིག་གི་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐོར་ལཥ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་
དྲན་བསྐུལ་འབད་གནང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ མཐའ་ཟུར་ རྐང་སྟོང་འགྱོ་ཥའི་ལམ་བདའ་ ངལ་འཚོ་ཥ་གི་ཥཁོངཥ་ཚུ་ནང་ ཕྱགཥ་སྙིགཥ་
བཀོ་ཥའི་དོང་ བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལཥ་ཡང་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་ཁར་ལཥ་ཕར་ རྟ་ནོར་ཥེམཥ་ཅན་གྱི་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེ་བའི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་བའི་སྐབཥ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་
དང་ལེན་འབད་དེ་རང་ཡོདཔ་དང་ ཡིག་ཐོག་དྲན་བསྐུལ་ཚུ་ཡང་ རྒེད་འོག་ག་རང་ནང་བཏང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་ལུ་ ག་རང་གིཥ་ ངོཥ་ལེན་
མཛད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
Iron Female Rabbit Year
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

དེའིསྐོར་ལཥ་ དང་པ་རང་ རྒེད་འོག་གིཥ་ མི་ཥེར་ལུ་ གོ་བརྡ་མ་འཐུཥ་འཐུཥཔ་སྦེ་སྤྲོད་དགོ་ནི་དང་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚར་བའི་མཐའ་མར་
སྣང་མེདཔ་སྦེ་བཞག་པ་ཅིན་ ེཥ་བྱ་འདི་ཡང་ གཤམ་གཥལ་ལྟར་ བཟོ་ཡོདཔ༔
༡) ཐེངཥ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ེཥ་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ ༢༥༠ ཐམ་པ།
༢) ཐེངཥ་ ༢ པ་ལུ་ ེཥ་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ ༥༠༠ ཐམ་པ།
༣) ཐེངཥ་ ༣ པ་ལཥ་ གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་ཐོག་ལཥ་ བཙོང་ནི་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་།
༨/ རྒེད་འོག་གི་ཥ་ཁོངཥ་ནང་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་གཞན་ཁྱིམ་གྱི་རིགཥ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ བརྐྱབ་ཆོག་པའི་གནང་བ་འདི་རྒེད་འོག་ ཁྲི་
འཛིན་གྱིཥ་འབད་ གནང་ཐབཥ་ཀྱི་གསུང་གྲོཥ་ནང་ལུ་ ལམ་ལུགཥ་དེ་ཡང་ ཁྱིམ་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ཥེར་ཚུ་གཥི ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་དགོཔ་དང་ ཞུ་ཡིག་འདི་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་། དེའི་ཤུལ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱཥི ་འབད་
བྱ་རིམ་ཚུ་འཐབ་ནི་དང་ ཞིབ་དཔྱདའབད་དེ་ དགོཥ་མཁོའི་རིམ་པ་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་དེ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཆ་མམ་ ཚང་ཞིནམ་ལཥ་ མཐའ་
མཇུག་གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཕུལ་གཏང་ནིའི་ལམ་ལུགཥ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཥ་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི། འདི་ནང་ལུ་
རྩི་ཥ་གི་འབད་བརྐྱབ་མི་དང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགཥ་ལྟར་ བརྐྱབ་མིའི་ཁྱིམ་ཚུ་གིཥ་ ལམ་ལུགཥ་ཁག་གིཥ་སྦེ་ དབྱེ་ཁག་བཟོ་སྟེ་ དང་ལེན་
འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་ཡང་བྱུང་ཡི།
ཨིན་རུང་ ནགཥ་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཞིབ་དཔྱད་ལེཥག་ཤོམ་སྦེ་ འབད་དེ་ འབད་རུང་
བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ འབྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ད་ལཥ་ཕར་རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་སྤྲོདཔ་དང་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་འཐོན་ནི་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དེ་འབདཝ་ལཥ་ སྔར་གྱི་ལམ་ལུགཥ་ལྟར་དུ་ བཞག་གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡ།ི
གནད་དོན་འདི་གུར་ གསུང་གྲོཥ་རྒྱཥ་པ་སྦེ་རང་གནང་བའི་རྗེཥ་སུ་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གནང་བ་ཐད་ཁར་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་
བྱ་རིམ་ལམ་ལུགཥ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལཥ་ རྒེད་འོག་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གིཥ་ སྤྲོད་ནི་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

ཆ/ གསུང་གྲོཥ་སྣ་ཚོགཥ།
༡) དར་ལ་རྒེད་འོག་ ཥ་གནཥ་ སྐལ་བཟང་རི་དང་ དགའ་མ་ནང་ སྤག་ཤིང་སྒང་གི་ཥ་ཁོངཥ་ཚུ་ནང་ལཥ་ཕར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་
སྐབཥ་ དོཥ་ལམ་ ༡ གི་གླ་འཐུཥ་་ཐོབ་དགོ་པའི་འོཥ་འབབ་ སྐོར་ལཥ་ཞུ་བ། དེའི་སྐོར་ལཥ་ ཥ་གནཥ་འདི་ཁར་ལཥ་ཕར་ འགྲོ་འགྲུལ་
འབདཝ་ད་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེ་འཐོན་ཡོདཔ་ལཥ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་སྟེ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ དར་ལ་རྒཔོ་
གིཥ་ཕུལ་ཡི། དེའི་ཐད་ཁར་ སྔོན་མ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་བརྒྱུད་དེ་རང་ ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལཥ་ གཞན་རྒེད་འོག་ཚུ་གིཥ་ཡང་
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
Minutes of the 2nd LG DT Session, Chukha Dzongkhag. Held on 13/12/2011 to 14/12/2011 corresponding to 18th and 19th day of 10th Month of
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Dzongkhag Tshogdu Secretariat
Chukha

དེ་དང་ཤོ་མཚུངཥ་སྦེ་ ཡར་གཥེང་འབད་ནའིི་དོན་ལུ་ གྲོཥ་འབུལ་ཞུ་བ་འོང་ནིའ་ི ེན་ཁ་ཡོདཔ་ལཥ་ འོཥ་འབབ་ཅིག་མིེདཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་
འདུ་གིཥ་ ངོཥ་འཛིན་གནང་སྟེ་ སྔར་ག་ཨིན་མི་གུར་གནཥ་དགོཔ་སྦ་ེ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡ།ི
༢) རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གི་ཁྲི་འཛིན་ནཥ་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ལཥ་ཕར་ བལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་སྐོར་ནང་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་
གསུང་གྲོཥ་གནངམ་ད་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་མདེ པ་ལཥ་བརྟེན་ འགྱོ་མི་ཚུགཥ་ནི་མེད་ཟེར་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི།

ཇ/ མཇུག་བསྡུའི་ལཥ་རིམ།
ཁྲི་འཛིན་འོགམ་གིཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགཥ་མི་ག་རང་ལུ་ གསུང་གྲོཥ་ཚུ་ནང་ ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་རང་
གྲལ་བཏོགཥ་འབད་དེ་ གྲོཥ་བསྡུར་ཚུ་ སྦ་གཥང་མེད་པར་ གནང་ཚུགཥ་སྟེ་ གྲོཥ་ཆོད་ཚུ་ཡང་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བྱུང་ཚུགཥ་མི་ལུ་
ག་ཅི་དེ་ཅིག་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡདོ ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཁྲི་འཛིན་འོག་མའི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ཡོངཥ་ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་ཥོའི་ ཥ་གནཥ་ནང་ལཥ་ཕར་བྱོནམ་ད་ རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་བྱོན་
ཚུགཥ་པའི་རེ་སྨོན་དང་ ལོག་སྟེ་ ཤུལ་མམ་གྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནང་ལུ་ ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་ཡི།
མཇུག་རང་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པ་འདི་ སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༤/༡༢/༢༠༡༡ ལུ་ བཀྲིཥ་སྨོན་
ལམ་དང་བཅཥ་ མཇུག་བསྡུ་གནང་བ་དགེ།
ཥརྦ་མངྒ་ལམ།

ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༣-༡༤/༡༢/༢༠༡༡ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ལྕགཥ་མོ་ཡོཥ་ལོ་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེཥ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ལུ།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༣ པའི་གྲོཥ་ཆོད།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག
སྤྱི་ཚེཥ༔ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ། རེ་གཟའཿ སྤེན་པ།
འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༣ པ་འདི་ རང་ལུགཥ་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེཥ་ ༡ ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
ཡིག་ཚང་ སྤོ་བཤུད་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ རང་ལུགཥ་ཀྱི་སྔར་ཁྱུན་བཟང་པོ་ བཞུགཥ་གྲལ་ཕུལ་སུ་ཚོགཥ་པའི་མཛད་རིམ་དང་བཅཥ་ འགོ་
བཙུགཥ་གནང་ཡི། བཞུགཥ་གྲལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ཡང་ རབ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་གི་ཀུན་ར་ནང་ལུ་ བླམ་གནཥ་བརྟན་མཆོག་གི་དབུ་བཞུགཥ་ཀྱི་
ཐོག་ལཥ་མཛད་གནང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་དྲགོཥ་རྫོང་བདག་ ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་
ལུང་ཕྱོགཥ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ གཞན་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་བཅའ་མར་གཏོགཥ་གནང་ཡི།

ཁྲི་འཛིན་གྱི་འགོ་བཙུགཥ་གཥལ་བཤད།
ཚོགཥ་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབྱོར་ནཥ་ དམིགཥ་བཥལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་དབུ་ཁྲིད་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་མཆོག་དང་ དྲགོཥ་རྫོང་རབ་
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་ཡོངཥ་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་དང་ལུང་ཕྱོགཥ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལྟ་རྟོག་པ་ཡོངཥ་ལུ་ ཥ་གནཥ་
གཞུང་གི་ཚོགཥ་རིམ་ ༣ པའི་ནང་ལུ་ བྱོན་གནང་མི་ལུ་ བྱོན་པར་ལེགཥ་གཥོའི་གཥལ་བཤད་ཞུ་ཡ།ི གསུང་བཤད་འདི་ནང་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༣
པའི་ནང་ལུ་ གྲོཥ་གཞི་གཙོ་བོ་རང་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་འཆར་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༣ ལོའི་ འཆར་དངུལ་གྲོཥ་འཆར་གུར་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་གཥརཔ་གི་ རབ་གནཥ་ནང་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་བྱོན་ཐོག་ལཥ་ འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡོདཔ་དང་ སྐྱབཥ་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གིཥ་ རབ་གནཥ་མཛད་གནང་མི་ལུ་ སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་སྐོར་ལཥ་ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ཞུ་གནང་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགཥ་མཛད་མི་
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རྫོང་གཥར་བཞེངཥ་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་དང་ལཥ་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ ཞུ་གནང་ཡི། རྫོང་གཥརཔ་དེ་ཡང་
དངོཥ་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་ཆེན་ཟེར་ སྐྱབཥ་རྗེ་མཆོག་གིཥ་ མཚན་གཥོལ་གནང་མི་སྐརོ ་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ གནཥ་ཚུལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཞུ་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་
རྫོང་གཞི་འདི་ནང་ལུ་ བྱོན་པའི་སྐབཥ་ལུ་ སྒྲིག་ལམ་ཐོག་ལཥ་བྱོན་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་ཡང་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡ།ི
ཚོགཥ་འདུ་ནང་ལུ་ འཐུཥ་མི་ལ་ལོ་ བཅར་མ་ཚུགཥ་མི་ཚུའི་སྐོར་ ཚོགཥ་དམང་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཤུལ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་འདི་
བརྩི་མཐོང་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ ངེཥ་པར་ བཅའ་མར་གཏོགཥ་དགོ་པའི་དྲན་བསྐུལ་གནང་ཡི།

དྲགོཥ་རྫོང་བདག་གི་གཥལ་བཤད།
གཟའ་སྐར་ཕུན་སུ་མ་ཚོགཥ་པའི་ིནམ་འདི་ཁར་ལུ་ ཡིག་ཚང་སྤོ་བཤུད་འབད་ཚུགཥཔ་སྟེ་ རྟེན་འབྲེལ་ལེགཥ་ཤོམ་འགྱོ་ཡོད་པའི་ཁར་ལུ་ འདི་དང་འབྲེལ་
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༣ པ་ཡང་ ཚོགཥ་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་ ལྷག་པར་གྱི་ རྟེན་འབྲེལ་ལེགཥ་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། ད་ལྟ་ོ ཚུན་ཚད་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

རྫོང་ཁག་འདི་ རྫོང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མ་མཐོང་པར་ཡོད་པའི་ཁར་ལུ་ ལཱ་འབདཝ་ད་ཡང་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལཥ་ཕར་ སྔོན་གོང་
གི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པ་ོ ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགཥ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་ འགྱོ་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ཞུ་ཡི།
འདི་དང་འབྲེལ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཞི་གཡོགཔ་གཥརཔ་འཛུལ་ཞུགཥ་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་ཚུ་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་མཛད་གནང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་
ཞི་གཡོགཔ་ལ་ལོ་ རྫོང་ཁག་འདི་ནང་ལཥ་ ཥ་གནཥ་གཞན་ཁར་ལུ་ གནཥ་ཥོར་འགྱོ་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ བཀྲིཥ་ལེགཥ་སྨོན་ཞུ་ཡི།
ད་རེཥ་ཀྱི་གྲོཥ་གཞི་ངོ་མ་འདི་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༢-༢༠༡༣ གི་ འཆར་དངུལ་གྲོཥ་འཆར་ཆ་འཇོག་གནང་དགོཔ་ཨིནམ་དང་ མ་གཞི་ རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་
གྲོཥ་གཞི་ལེ་ཤ་རང་བཙུག་ཡོད་རུང་ ཚོགཥ་འདུ་གི་དབུ་འཕངཥ་འདི་མཐོ་སུ་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ བཞག་དགོཔ་ལཥ་ འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་
གནད་དོན་ཚུའི་ཐད་ཁར་ འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་གྲོཥ་བསྟུན་ཐོག་འབད་དགོཔ་དང་ ཚོགཥ་འདུ་ནང་ལུ་ སྲིད་བྱུཥ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གུར་ གསུང་གྲོཥ་གནང་
དགོཥ་པའི་དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི། ད་རེཥ་ ཧེ་མ་དང་འཕྱདཔ་དང་ དུམ་གྲ་ཅིག་ལམ་ལུགཥ་ལེགཥ་ཤོམ་ཥོང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་རང་
འཆར་གཞི་ ༡༠ པའི་ ལོ་འཇུག་གི་འཆར་དངུལ་སྐོར་ གྲོཥ་བསྟུན་གནང་ནི་ཨིནམཥ་ འདི་ཚུ་ ག་རང་གི་ཐུགཥ་ཁར་བསྣམ་སྟ་ེ གསུང་གྲོཥ་ཚུ་
ཞིབ་པར་དུ་གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོཔ་པའི་དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ མ་དངུལ་ཚད་གཞི་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལཥ་རིམ་ཚུ་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ཐོག་ལཥ་
གསུང་གྲོཥ་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་གནང་ཡ།ི
སྒྲིག་ལམ་བརྣམ་གཞག་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལཥ་ཡང་ ག་རང་གིཥ་ཐུགཥ་ཁརབསྣམ་སྟེ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལཥ་ མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་
ལམ་ལུགཥ་ཞིག་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐརོ ་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ཞུ་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྫོང་གཥར་བཞེངཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་
འབོར་ཆེཝ་སྦེ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ལཥ་ བདག་དབང་བཟུང་དགོཔ་དང་ མི་ཥེར་ཚུ་ སྒྲིག་ལམ་ཆོཥ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལཥ རྫོང་ཁག་ནང་ བཅར་དགོཔ་
ལ་ཥོགཥ་པ་ཚུའི་སྐརོ ་ རྒེད་འོག་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གིཥ་ མི་ཥེར་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་མ་འཐུཥ་མའཐུཥཔ་སྦེ་ སྤྲོད་དགོ་པའི་དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི།
རྫོང་ཁག་གི་རྒེད་འོག་ ༡༡ གི་ རྫོང་འདི་ དངོཥ་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་ཆེན་ཟེར སྐྱབཥ་རྗེ་མཆོག་གིཥ་ མཚན་གཥོལ་གནང་ཡོད་མི་འདི་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་
ཕུལ་ཐོག་ དར་ཁྱབ་སྤེལ་ནིའི་ཐད་ཁར་ འགན་འཁུར་འདི་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ཕོགཥཔ་ལཥ་ དར་ཁྱབ་སྤེ་ནིའི་ཐད་དུ་ ལྷན་ཁག་དང་བློན་པོ་ལྷན་
ཚོགཥ་ལཥ་གནང་བ་ཐོབ་ཞིནམ་ལཥ་རྐྱངམ་ཅིག་ དར་ཁྱབ་འབད་དགོ་པའི་དྲན་གཥོ་ཞུ་གནང་ཡི།

ཀ/ གྲོཥ་གཞི་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ།
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༣ པའི་གྲོཥ་གཞི་འདི་ ཚོགཥ་དམངཥ་ཀྱིཥ་ མོཥ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནཥ་ ཆ་འཇོག་གནང་ནི།

ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

ཁ/ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ཡོདཔ།
༡/ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ག/ ༡.༡) ནང་ལུ་ དགེ་གླིང་དགོན་པ་འདི་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་
གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་་ཚོགཥ་འདུ་ནཥ་གྲོཥ་བསྡུར་གནངམ་ད་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཧོངཥ་ལཥ་ ཐེངཥ་གཅིག་ མི་མེར་ལུ་ བཤད་དེ་
བརྡ་སྤྲོད་ མ་འཐུཥ་མཐུཥཔ་སྦེ་འབད་དེ་ གལ་སྲིད་ འདི་གི་མ་བཏུབ་པར་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོ་དགོཔ་སྦེ་རང་འབད་བ་ཅིན་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་དེ་
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐོག་ གཞུང་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་མི་ལུ་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ དང་ལེན་ག་དེ་སྦེ་རང་
མཛད་ཡོད་གའི་བསྐྱར་ཞིབ་གནངམ་ད་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ཞུ་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ སྤྱི་འོག་ ༤ དེ་ཅིག་
དགོན་པ་ལུ་བརྟེན་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ དགོན་པའི་གྲ་མཆོད་གུང་པ་ ༡༥ རྐྱངམ་ཅིག་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་ནང་ལུ་ ཁོང་ལུ་ ལྕོགཥ་གྲུབ་
མེདཔ་ལཥ་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་རང་ མི་ཥེར་གྱིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཚོགཥ་ཁང་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ཟེར་བ་ཅིན་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་སྲོལ་འཛིན་གསུང་གྲོཥ་གནང་སྟེ་ ལྷ་ཁང་འདི་ ངེཥ་པར་དུ་
ལོག་སྟེ་བཞེངཥ་དགོཔ་འདུག་ག་ཚུ་ གྲོཥ་བསྟུན་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡ།ི
རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚད་ སྤྱི་འོག་ ༤ གིཥ་ དགོན་པ་འདི་ནང་ག་ཅི་རང་འབད་དགོ་རུང་ ཕྱག་ཞུ་བཞིན་པར་ཡོདཔ་དང་ ད་ལཥ་
ཕར་ཡང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ལྷ་ཁང་ཕུལ་ནི་རང་འབད་བ་ཅིན་
ལྷ་ཁང་འདི་ ལོག་སྟ་ེ བཞེངཥ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལཥ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ད་ལྟོ་རང་ཕུལ་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་དགོ་པ་འདུག་
ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
འདི་ལུ་ ལོག་བཞེངཥ་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་རྐྱངམ་ཅིག་ཕུལ་ནི་ཨིན་ཟེར་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ཡང་ ལོག་སྟེ་
བཞེངཥ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོཥ་འཆམ་གནང་ཡི།
༢/ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྱི་དོན་ཚན་ ག/ ༢.༡) པའི་ནང་གཥལ་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཥོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་
ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཥ་ཆ་ཚུ་ཥ་འཇལ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ངོཥ་ལེན་ཞིག་མེདཔ་ལཥ་ མི་ཥེར་ལུ་བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་བའི་ དཀའ་
ངལ་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་གི་གནད་དོན་གུར་གསུང་གྲོཥ་གནངམ་ད་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་ ཕུལ་ཏེ་ཡོད་རུང་
བཀའ་ལན་ག་ནི་ཡང་ མ་གནང་པར་ཡོདཔ་ལཥ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལཥ་ ཤུལ་མའི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནང་ལུ་
གནཥ་ཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡོདཔ་བཞིན་ དེའི་སྐོར་ལཥ་ དང་ལེན་གནཥ་ཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་ བསྐྱར་ཞིབ་
གནང་བའི་སྐབཥ་ རྫོང་ཁག་ཥ་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ནཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༠ ལུ་ ཥ་ནམ་སྡེ་
ཚན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་ འདི་གིཥ་སྐོར་ལཥ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ རྫོང་ཁག་གིཥ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་
སྐབཥ་ལུ་ ད་ལྟོ་ ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཚོགཥ་ཆུང་གཅིག་ཚོགཥ་མ་ཚུགཥ་པར་ཡོདཔ་ལཥ་ ཚོགཥ་ཆུང་ཚོགཥ་པའི་ཤུལ་ བཀའ་ལན་ཞིག་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

གནང་འོང་ཟེར་ བཀའ་ཕེབཥ་བཞིན་ དེ་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་འདི་གི་གི་སྐོར་ལཥ་ ཤུལ་མའི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནང་ལུ་ དང་ལེན་
སྙན་ཞུ་ཅིག་ ཕུལ་ནི་གུ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༣/ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྱི་དོན་ཚན་ ག/ ༢.༣) པའི་ནང་གཥལ་ ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་བར་ནའི་
གཞུང་ལམ་ཥེལ་མི་ནང་ལུ་ སྦུག་ན་ཁ་གི་མི་ཥེར་གྱི་ཥ་ཆ་ཚུད་ཡོད་མི་ཚུའི་ རྒུད་འཐུཥ་མ་ཐོབ་པར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་བའི་
སྐབཥ་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཕུལ་ཥར་ཡོདཔ་དང་ དེའི་བཀའ་ལན་ཞིག་འཕྲལ་
མགྱོགཥ་རང་ལྷོད་འོང་ཟེར་རྫོང་ཁག་ཥོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ནཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་ ཨིན་རུང་ དེ་གི་ཐད་ཁར་ ད་རུང་རང་
མི་ཥེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཥེལ་ཐབཥ་ལུ་ གང་མགྱོགཥ་ཐོག་ལཥ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཥཔ་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡོདཔ་ལཥ་ དེའི་གནཥ་ཚད་སྐོར་
བསྐྱར་ཞིབ་གནང་མི་ནང་ ཥོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱཥི ་ཞུ་མི་ནང་ མ་དངུལ་ཐད་ཁར་ ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ལཥ་ དུཥ་འཕྲོ་ལཥ་སྤྲོད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་རུང་
ལམ་ལུགཥ་བསྒྱུར་བཅོཥ་ཡར་ཥོང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི། དེ་ཡང་ ཥ་ནམ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ རྩིཥ་ཁྲ་ཚུ་ ཥ་ཁྲམ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་
ཥ་ཁྲམ་བརྒྱུད་དེ་ ཥ་འཇལ་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཞིནམ་ལཥ་ ལྷན་ཚོགཥ་ལཥ་གནང་བ་གྲོལ་བའི་མཐར་ དངུལ་རྩིཥ་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་ཐོག་
དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགཥ་གཥརཔ་སྐོར་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་སྙན་ཞུ་བཟུམ་གཅིག་སྦེ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གིཥ་སྐརོ ་ལཥ་
ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༤/ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༢ པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྱི་དོན་ཚན་ ག/ ༤.༡) པའི་ནང་གཥལ་ ཥ་ཆ་ོ་བཙོང་སྐབཥ་ལུ་ ཁྲམ་སྤོ་ཥོར་
འབདཝ་ད་གི་གླ་ཡོན་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་ཥི་དྲི་རྩིཥ་ཁྲ་ནང་ བཙུགཥ་ཐབཥ་ཡོདཔ་ཅིག་མཛད་དགོ་པའི་སྐོར་ལཥ་ དངུལ་རྩིཥ་ལྷན་
ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་མི་ཐད་ཁར་ བཀའ་ལན་ག་དེ་སྦེ་ཕེབཥ་ཡོད་གའི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིཥ་ སྡེ་ཚན་ནཥ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ དངུལ་རྩིཥ་ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ལམ་ལུགཥ་སྐོར་ ལན་གཥལ་ཞིག་ཁ་གཥལ་མེདཔ་ལཥ་བརྟེན་ ཥ་འཇལ་ལྷན་
ཚོགཥ་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་སྐབཥ་ རྫོང་ཁག་ཁལ་གཅིག་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ལམ་ལུགཥ་གཅིག་ ཤོ་མཚུངཥ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ འོང་འབབ་
ནང་ལུ་ བཙུགཥ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ བཀའ་ལན་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ རྒེད་འོག་ཚོགཥ་
སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ཚུའི་ ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམཥ་ནང་ལུ་ གྲོཥ་གཞི་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

ག/ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༣ པའི་དངོཥ་གཞི་གསུང་གྲོཥ་གནང་དགོ་པའི་གྲོཥ་དང་འཁྲིལ་བའི་གྲོཥ་ཆོད།
༡/ བྱག་ཕྱོགཥ་རྒེད་འོག་ལཥ།
༡/ རྩི་མ་གླ་ཁ་དང་ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་བར་ནའི་མི་མང་སྐྱེལ་འདྲེན་བཱཥི་གི་ཞབཥ་ཏོག་སྐོར།
ཥ་གནཥ་རྩི་མ་གླ་ཁར་དང་ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་གི་བར་ན་ སྔོན་གོང་ལཥ་ ལམ་བཟང་བསྐྱེེལ་འདྲེན་བཱཥི་གི་ཞབཥ་ཏོག་བཙུགཥ་གནང་ཡོད་རུང་ ལོ་ངོ་
༢ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབཥ་ཏོག་མེདཔ་ལཥ་བརྟེན་ མི་ཥེར་མཥ་ཆུང་ཚུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབཥ་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེ་བའི་
དཀའ་ངལ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཞབཥ་ཏོག་བཙུགཥ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་ ལམ་བཟང་བསྐྱེལ་འདྲེན་བཱཥི་བཙུགཥ་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་
ལམ་འགྲུལ་ཆོག་ཐམ་(route permit) འདི་ ལཥ་སྡེ་གཞན་མི་གཅིག་ལུ་ གོ་སྐབཥ་གནང་སྟེ་ ཞབཥ་ཏོག་སླར་ལོག་བཙུགཥ་གནང་དགོ་པའི་
གྲོཥ་གཞི་གུར་ བྱ་ཕྱོགཥ་རྒཔོ་གིཥ་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཐད་ཁར་ ཁེ་བཥང་ཡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་དང་ ཕུན་ཚོགཥ་ཁ་ཐུག་ལུ་ བསྐྱེལ་འདྲེན་
བཙུགཥ་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་ལཥ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་ཞུ་ཡི། གལ་སྲིད་ ཞབཥ་ཏོག་བཙུགཥ་རང་མ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་ གཞན་མི་ལུ་
བཙུགཥ་ནིའི་སྒོ་སྐབཥ་སྤྲོད་དགོཔ་དང་ ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ ཁ་འབགཔ་ གཅིག་གིཥ་འབད་རང་ ཞབཥ་ཏོག་
བཙུགཥ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་གི་ཞུ་བ་ཡང་ཕུལ་ཡི།
ལམ་འགྲུལ་གེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ ཁ་ཐུག་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༠ ལཥ་རང་ བཙུགཥ་མ་ཚུགཥ་མི་འདི་ཡང་
ཁོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ིནམ་ཨ་རྟག་རང་ དྲོ་པ་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་་ལཥ་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གཥརཔ་བཙུགཥ་ནིའི་ཐད་ཁར་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་མི་ ག་གིཥ་བཙུགཥ་རུང་བཙུགཥ་ཐག་ ཆོག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཞིབ་འཔྱད་འབདཝ་དང་ ིནམ་
གཅིག་ལུ་ མི་ ༤ དང་ ༦ དེ་ཅིག་ལཥ་མེདཔ་ལཥ་ དཀའ་ངལ་ཡོད་རུང་ ཐབཥ་ཤེཥ་གཅིག་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་ལུ་ ིནམ་ ༢
དེ་ཅིག་འབད་རུང་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ན་ི ཡོདཔ་ཅིག་ ཡང་ན་ གཞན་སྐྱེལ་འདྲེན་བཙུགཥ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞན་ལུ་སྤྲོད་ཐབཥ་མཛད་
དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

༢/ གདུང་ན་རྒེད་འོག་ལཥ།
༡/ ཡན་ལག་སྨན་ཁང་མཥ་བཅོཥ་ཞུ་དགོཔ་སྐོར།
འབྲུག་ལྡིང་ཥ་སྤྱི་འོག་ནང་ལུ་ གཥོ་བའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ མཥ་བཅོཥ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཐད་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་
ཥ་ཡོམ་གྱི་གནོད་སྐྱནོ ་བརྐྱབཥ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་མཐར་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ ལན་གཥལ་ཞིག་མེདཔ་ལཥ་ དེའི་ལམ་ལུགཥ་
ཞིག་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་གཥོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱཥི ་ཞུ་མི་ནང་ ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ཐད་ཁར་
མཥ་བཅོཥ་འབད་ནི་མེདཔ་ཨིན་རུང་ རྐྱེན་ངན་ལཥ་བརྟེན་ མཥ་བཅོཥ་འབད་དགོ་མི་ཐད་ཁར་ལུ་ གཥོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལཥ་གྲོགཥ་རམ་ འབད་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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དགོཔ་ཅིག་རང་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་མ་དངུལ་མེདཔ་ལཥ་ ཤུལ་མའི་འཆར་ལོ་ནང་ལུ་ བཙུགཥ་ཐོག་ལཥ་ དང་ལེན་འབད་
དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ མདང་ཞག་ རྐྱེན་ངན་གྱི་ཞལ་འཛོམཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་ ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ སྤྲོད་ནི་སྦེ་
གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་ དེའི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་གཥོ་བའི་སྡེ་ཚན་ནཥ་ གཥོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ དང་ལེན་འབད་
དགོཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༢/ ཁྱིམ་གྱི་གུང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ།
རྒེད་འོག་ནང་འཁོད་ལུ་ གུང་གཥར་ཚུ་ལུ་ གུང་ཨང་རྟགཥ་གནང་དགོཔ་སྦ་ེ གདུང་ན་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་གཅིག་ནང་ལཥ་
ཁྱིམ་ཥོ་ཥརོ ་ རྐྱབཥ་པའི་སྐབཥདང་ གནོད་སྐྱོན་རེ་བྱུང་པའི་སྐབཥ་ལུ་ གེན་བཅོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་ཡང་ཞུ་གནང་བའི་ གསུང་གྲོཥ་
ནང་ མི་རྩིཥ་གཅིག་ཁར་ཡོདཔ་སྦེ་ ཁྱིམ་ཥོ་ཥོར་སྦེ་བརྐྱབ་པ་ཅིན་ ཁྲམ་ཥོ་ཥོར་སྦེ་དེ་ སྤོ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལཥ་རྐྱངམ་ཅིག་ གུང་རྟགཥ་
ཚུགཥཔ་ཟེར་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡ།ི
གེན་བཅོལ་གི་ཐད་ཁར་ གྲོང་གཥེབ་གེན་བཅོལ་གྱི་མ་དོ་བར་ ལོག་སུ་སྦེ་ གེན་བཅོལ་འབད་ནིའ་ི དོན་ལུ་ བཀག་ཆག་མེདཔ་ལཥ་ བྱ་སྟབཥ་
མ་བདེཝ་མདེ པ་སྦེ་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི། གེན་བཅོལ་ཐད་དུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེ་མི་འོང་ཟེར་ཨིན་རུང་ གུང་ཁྲལ་ཐད་ཁར་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་
འཐོན་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ གུང་གཥར་རྟགཥ་ནིའི་ཐད་ ཥ་ཁྲམ་ཚུ་ སྤོ་ཥོར་འབད་ཚར་བའི་རྗེཥ་སུ་ ལམ་ལུགཥ་ལྟར་དུ་རང་ དང་ལེན་འབད་དེ་
གུང་ཁྲལ་ཚུ་ཡང་ ལམ་ལུགཥ་དང་འཁྲིལ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི།
༣/ མི་རྩིཥ་སྤོ་བཤུད་འབད་དགོཔ་སྐོར།
གདུང་ན་རྒེད་འོག་ བཱ་བཱ་ན་སྤྱི་འོག་གི་མི་ཥེར་གུང་པ་ ༢༦ པ་འདི་ མི་ཥེར་གྱི་སྟབཥ་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་་
ནཱ་བྱ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ བཙུགཥ་གནང་དགོཥཔ་སྦེ་ མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ རྒཔོ་གིཥ་ གྲོཥ་འཆར་ཞུ་ཡི། དེ་ཡང་
རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་དང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ཐོག་ལཥ་ སྤ་རོ་རྒེད་འོག་ ན་བྱ་རྒེད་འོག་
ནང་ལུ་ སྤོ་ཐབཥ་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གསུང་གྲོཥ་གནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གྲོཥ་བསྡུར་གནང་བའི་སྐབཥ་ བཙག་འཐུ་
ལྷན་ཚོགཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ བཅད་མཚམཥ་བཟོ་ཚར་བའི་གནད་དོན་ཞིག་འབད་བ་ལཥ་ འདི་ལུ་ འོཥ་འབཥ་ཅིག་མེད་རུང་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་
ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི།
བཅད་མཚམཥ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ལོ་རིམ་བཞིན་དུ་ བཅད་མཚམཥ་ཥོར་ནིའི་ལཱ་ཞིག་མེན་པ་ལཥ་བརྟེན་ འདི་ནང་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་དང་
ལཥ་སྡེ་ཚུ་འཛོམཥ་ཐོག་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ སྤྱིར་བཏང་རྒེད་འོག་དང་གཞན་རྫོང་ཁག་ཚུ་ག་རང་གི་དོན་ལུ་ ཐུགཥ་བཥམ་བཞེཥ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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འབད་དགོཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ལ་ལོ་དགོཔ་འདུག་ག་མིན་འདུག་ག་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་ ༡༡ གི་གནཥ་སྟངཥ་ཚུ་ ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ གསུང་གྲོཥ་ལེགཥ་ཤོམ་སྦ་ེ གནང་སྟེ་ ཐོ་གཅིག་བཟོ་ཞིནམ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་བརྒྱུད་དེ་ སྤྱི་ཚོགཥ་
ནང་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཞུ་ཡི། གཞན་རྫོང་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོཥ་བསྟུན་གནང་དགོཔ་
སྐོར་ལཥ་ཡང་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི། མི་རྩིཥ་དང་ཁྲམ་སྤོ་ཥོར་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལཥ་ བཙག་འཐུ་ མ་རེན་པའི་ཧེ་མ་ལཥ་ ཕུལ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་
ཕུལ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི།
སྨད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ པ་པ་གླིང་ཐད་ཁར་ བཙག་འཐུ་བཅད་མཚམཥ་འབདཝད་ གདུང་ན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཚུད་རུང་ ཤེཥ་རིག་དང་
གཥོ་བའི་ཞབཥ་ཏོག་ཚུ་ ན་བྱ་རྒེད་འོག་ལཥ་ ལེན་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཨིན་རུང་ རབ་བྱུངན་ ན་བྱ་རྒེད་འོག་ནང་ བཙུགཥ་ཐབཥ་དང་ དེ་མེན་
སྨད་ལྟག་ཁ་ལུ་ བཙུགཥ་ཐབཥ་ཡོདཔ་ཅིག་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བ་བ་ན་སྤྱི་འོག་གི་ཐད་ཁར་ཡང་ གདུང་ན་རྒཔོ་གིཥ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
དགེ་གླིང་རྒཔོ་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ བཙུན་གྲུ་སྒང་ གུང་པ་ ༡༢ གི་ཐད་ཁར་ཡང་ ད་ལྟོ་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ ནཱ་བྱ་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་འདི་
དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ལུ་ བཙུགཥ་ནིའི་ཡོདཔ་ཅིག་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་ ཡང་ མི་རྩིཥ་དང་སྦྲགཥ་ཏེ་ ཥ་ཁྲམ་ཡང་སྤོ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་
སྤྱི་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། གསུང་གྲོཥ་ཡུན་རིངམ་སྦ་ེ རང་གནང་བའི་མཐར་ གནད་དོན་དེ་ཚུའི་སྐོར་ལཥ་ རྒེད་འོག་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་
ཞིབ་དཔྱད་མ་འཐུཥ་འཐུཥཔ་སྦེ་ འབད་དེ་ སྤྱི་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ བཙུགཥ་ནིའི་འོཥ་འབབ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་རང་ཡོད་ག་ བལྟ་དགོཔ་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་
གནང་ཡི།
སྨད་ལྟག་ ཇོ་ཞིང་ཁ་གི་ཐད་ཁར་ མི་རྩིཥ་སྤོ་ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་སྦེ་ ན་བྱ་རྒེད་འོག་དང་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཐོག་
དང་ལེན་འབད་དགོཥཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

༣/ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ལཥ།
༡/ གཞུང་དོན་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་ནང་ གནང་དགོཔ་སྐོར།
ད་ལཥ་ཕར་ རྫོང་ཁག་དང་ལྷན་ཁག་གི་ལཥ་ཁུངཥ་ཚུ་ལཥ་ ཡི་གུ་ག་ཅི་རང་གཏང་རུང་ ཨིན་སྐད་ནང་མེན་པར་ ང་བཅཥ་རའི་གཞུང་སྐད་
རྫོང་ཁ་ནང་ གནང་དགོཥ་པའི་ཞུ་བ་ སྨད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཕུལ་མི་ནང་ ལ་ལོ་གི་ཨངི ་སྐད་ནང་ལུ་གནང་ཡོདཔ་དང་ མ་གཞི་ཧེ་མ་ལཥ་ རྫོང་ཁ་
སྐད་ཡིག་དར་ཁྱབ་དང་གོང་འཕེལ་བཏང་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ལཥ་ ད་ལཥ་ཕར་ལུ་ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཨིང་སྐད་ ནང་ལུ་
འབདཝ་དང་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་འཐོན་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ སྔོན་མའི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ནང་ལུ་ཡང་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་
ཡོད་པའི་གྲོཥ་བསྟུན་བྱུང་ཡི།
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཞུ་མི་ནང་ མ་གཞི་རྫོང་ཁ་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་ཁར་ གོང་འཕེལ་བཏང་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་རུང་ ག་རང་རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་
འབདཝ་ད་ སྟབཥ་མ་བདེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབཥ་དང་ གཞན་མཚན་རིག་དང་ཐབཥ་རིག་ཁྱད་ཚིག་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནའི ི་བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་ཐད་ཁར་ གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་འདི་ ག་དེ་དྲག་དྲག་
ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ དར་ཁྱབ་འབད་དེ་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ཡང་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ རྫོང་ཁ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་འདགོཔ་འདུག་་ཟེར་ཞུ་ཡི།
སྦོང་སྒོ་དམངཥ་མི་གིཥ་ཡང་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་གི་གྲོཥ་གཞི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རྫོང་ཁ་འདི་ མར་མཥ་ཏེ་ འགྱོ་ཡོད་མི་སྐོར་
ལཥ་ཡང་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་ མི་མཥ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ གྲོགཥ་རམ་དང་བརྩོན་ཤུགཥ་གནང་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁ་མར་མཥ་འགྱོ་དེ་ཟེར་མི་འདི་མི་བདེན་ཟེར་ཨིནམ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཧེ་མ་དང་ཕྱེདཔ་ད་ ད་ལྟོ་ གོང་འཕེལ་
ཥོང་ཡོདཔ་སྦེ་ དྲགོཥ་རྫོང་བདག་གིཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཆོཥ་ཚན་ཚུ་ རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་སྐད་བར་ན་
འདྲ་མམ་མེད་པའི་སྐོར་ལཥ་ ཞུ་གནང་ཡི།
གདུང་ན་རྒཔོ་གི་ཞུ་མི་ནང་ གཞུང་དོན་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་རྫོང་ཁ་ནང་གནང་དགོཔ་ཐད་ཁར་ ཧེ་མའི་ཚོགཥ་ཐེངཥ་ཚུ་ནང་ཡང་ གོང་འཕེལ་བཏང་
དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ལྷན་ཁག་དང་ལཥ་ཁུངཥ་ནང་ལཥ་ཕར་ལུ་ ཞལ་འཛོམཥ་དང་
གོ་བསྡུར་ལཥ་རིམ་ཚུ་ནང་ སྤྱན་འབུལ་ཚུ་མང་ཤོཥ་རང་ ཨིང་སྐད་ནང་ལུ་འབདཝ་ད་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཁོང་མི་སྡེ་
འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིཥ་ མི་ཥེར་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཟིན་བྲིཥ་ འཐབ་ནི་ནང་ དཀའ་ངལ་འཐོན་ཡོད་
ལུགཥ་ཚུ་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་ ཞལ་འཛོམཥ་མང་ཤོཥ་ནང་རང་ རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་རང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་འདི་ངེཥ་པར་དུ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་རང་ བརྩི་འཇོག་གནང་སྟེ་ ལྷག་པར་དུ་
གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ ཧེ་མ་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་བཞིན་པར་ཡོདཔ་ལཥ་ ལྷན་ཁག་ཥོར་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་རྫོང་ཁ་ནང་
གང་དྲག་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་ ཥ་གནཥ་གཞུང་སྐྱོང་ལཥ་ཁུངཥ་བརྒྱུད་དེ་ ལྷན་ཁག་དང་ལཥ་ཁུངཥ་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགཥ་
གནང་ཐོག་ལཥ་ བརྡ་སྤེལ་མཛད་ནིའ་ི ཆེད་དུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༢/ འགྲུལ་འཕྲིན་ཞབཥ་ཏོག་བཙུགཥ་གནང་དགོཔ་སྐོར།
སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་མོ་བཱལ་གྱི་ཞབཥ་ཏོག་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ལཥ་ ༧༠ དེ་ཅིག་ཁྱབ་ཡོད་རུང་ ཥ་གནཥ་ གུ་མི་ནང་ལུ་མཐུན་
རྐྱེན་ཞབཥ་ཏོག་མེདཔ་ལཥ་ ཥ་གནཥ་ཟུར་ལ་ ཟེར་ཥ་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་མོ་བཱལ་གྱི་ཀཝ་གཅིག་ བཙུགཥ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་
སྨད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ གཞན་ཚུ་ནང་ བདའ་ཟུན་ཡོད་རུང་ སྤྱི་འོག་ ༢ དེ་ཅིག་ནང་ མ་ཁྱབ་ཡོདཔ་ལཥ་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་
ཀཝ་འདི་བཙུགཥ་གནང་ཐབཥ་ཅིག་དང་ མ་གཞི་ ཞབཥ་ཏོག་བདའ་མ་བཟུན་པའི་གཡུཥ་ཚན་ཚུ་གི་ཐོ་ཚུ་ཡང་ཕུལ་ཡོད་རུང་ དང་ལེན་ཞིག་
མེད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི། ཥ་གནཥ་ཟུར་ལ་ལུ་ ཀཝ་བཙུགཥ་གནང་པ་ཅིན་ ཥ་གནཥ་ག་རང་གིཥ་ནང་ལུ་ བདའ་ཟུན་ནི་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ནཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ གུ་མི་ནང་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ དུམ་གྲ་ཅིག་འདི་ བདའ་ཟུན་མཥ་ཟེར་ཨིནམ་དང་
ཀཝ་བཙུགཥ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལཥ་བརྒྱུད་དེ་འོང་དགོཔ་སྦེ་ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ ཥ་གནཥ་ ལོ་ཏོག་ཁ་ལུ་
འཕྲུལ་ཆཥ་ High Power ལུ་ ཤུགཥ་ཚད་ཡར་གཥེང་འབད་དེ་ བཙུགཥ་ཐབཥ་ཀྱི་འོཥ་འབབ་གཟིགཥ་ཏེ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྐོར་
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གནང་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ ཀཝ་བཙུགཥ་ནིའི་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གླ་འཐུཥ་གཅིག་གནང་ཐབཥ་ཡོདན་ མི་ཥེར་ལུ་བྱ་སྟབཥ་བདེ་ནི་མཥ་ཟེར་
གདུང་ན་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། སྦུང་བསྒུལ་ཞབཥ་ཏོག་ཞུ་ནིའི་ཐད་ཁར་ ཀཝ་འདི་གིཥ་ཕན་ཐོག་ཡོད་པའི་ རྒེད་འོག་གི་ མི་ཥེར་ཚུ་གིཥ་ཞབཥ་
ཏོག་ཞུ་དགོཔ་དང་ འདི་གི་གླ་འཐུཥ་ཚུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་གནང་དགོཔཥ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

༤/ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་རྒེད་འོག་ལཥ།
༡/ ཚོགཥ་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཕོགཥ་གནང་དགོཔ་སྐོར།
ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གླིང་ལྡན་དང་སྤ་ཆུ་སྤྱི་འོག་ ༢ ཀྱི་ཚོགཥ་པ་བཙག་འཐུ་འབད་ཡོད་རུང་ གཞན་སྤྱི་འོག་
༣ ནང་གི་ གཡུཥ་ཚན་ ༡༠ ལུ་ ཚོགཥ་པའི་འདེམཥ་ངོ་མེདཔ་ལཥ་ བཙག་འཐུ་མ་འབད་བར་ལུཥ་ཡོདཔ་ལཥ་ གོང་གི་གཡུཥ་ཚན་ཚུ་ནང་
སྔོན་མའི་ཚོགཥ་པ་ཚུ་གིཥ་ ལཱ་འབད་དོ་ཡོད་རུང་ གཞུང་ལཥ་ ཁོང་ལུ་ དངུལ་ཕོགཥ་མེད་པར་ ཟླ་ངོ་ ༦ ཙམ་ཥོང་ཡོདཔ་བཞིན་ ཁོང་ཚུ་ལུ་
ཚོགཥ་པ་གཥརཔ་བཙག་འཐུ་མ་འབདཝ་ཚུན་ དངུལ་ཕོགཥ་ སྔར་ག་ཨིནམ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གསུང་གྲོཥ་ནང་ལུ་ ཕུན་ཚོགཥ་རྒཔོ་
གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགཥ་ཀྱི་བཅད་མཚམཥ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ གཡུཥ་ཚན་ ༡༠ ནང་ལུ་ ཚོགཥ་པའི་འདེམཥ་ཁོངཥ་ ༣
བཟོ་གནང་ཡོདཔ། འདི་ནང་ལུ་ འདེམཥ་ངོ་མ་འཐོན་པའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་ཡོདཔ་ལཥ་ གཡུཥ་ཚན་ ༡༠ ནང་ལུ་ ཧེ་མའི་ཚོགཥ་པ་ཚུ་གིཥ་
ཕྱག་ཞུ་དེ་རང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཐོབ་ལམ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ཡོདཔ་ལཥ་ ཁོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཐོབ་ལམ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ཕྱག་ཞུ་ མི་ཚུགཥ་
ཟེར རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེ་ནང་ལུ་གསུང་གྲོཥ་འབྱུང་ཡོདཔ་ལཥ་ ལཱ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སྔར་གྱི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ ཐོབ་ཐབཥ་ཡོདཔ་
ཅིག་གཟིགཥ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཚོགཥ་པ་རྙིངམ་ཚུ་ལུ་
ཐོབ་ལམ་མེདཔ་སྦ་ེ ཞུ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ བཙག་འཐུ་གཥརཔ་འབད་ནིའི་འགོ་བཙུགཥཔ་ཅིག་ ཚོགཥ་པ་རྙིངམ་ཚུ་ དགོངཥ་ཞུ་ འབད་དགོཔ་
སྦེ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ཚོག་ཥ་པ་གི་འདེམཥ་ངོ་མེད་པའི་རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་ ཚོགཥ་པ་ངེཥ་པར་དུ་བཏོན་ཚུགཥཔ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ དྲན་བསྐུལ་གནང་
ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་གནང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་འདི་ དངུལ་ཕོགཥ་སྤྲོད་ཐབཥ་མེདཔ་སྦེ་རང་ཞུ་གནང་ཡི།
བྱག་ཕྱོགཥ་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཝང་ཁ་སྤྱི་འོག་ནང་ལུ་ ཚོགཥ་པ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགཥ་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་དཔོན་ཐད་ཁར་ མི་ཥེར་ལུ་
བརྡ་སླབ་ནིའི་ནང་ རྒེད་འོག་གི་རྒཔོ་དང་དམངཥ་མི་གིཥ་ འབད་དགོཔ་བཟུམ་གྱི་ཚོར་སྣང་ཡང་བྱུང་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཁོང་རའི་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ཡང་ སྤྱི་འོག་ ༡ གི་ཚོགཥ་པ་མེདཔ་ལཥ་ རྒཔོ་དང་དམངཥ་མི་གིཥ་ ལཱ་འབད་དེ་
ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཨིན་རུང་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ དཀའ་ངལ་ངེཥ་གཏིགཥ་ཡོདཔ་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་གནང་སྟེ་ འཐུཥ་ཞིག་གནང་
ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཥ་གནཥ་གཞུང་སྐྱོང་ལཥ་ཁུངཥ་ལུ་ ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་ནི་དང་ ཐོབ་ལམ་མེདཔ་སྦེ་ བཀའ་ལན་གནང་མཐོང་པ་ཅིན་ ཤུལ་མའི་
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་བརྒྱུད་དེ་ སྤྱི་ཚོགཥ་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་གུར་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༢/ རྒེད་དྲུང་ལུ་འཐུཥ་གནང་དགོཔ་སྐོར།
རྒེད་དྲུང་ཚུ་གིཥ་ཡང་ རྒཔོ་དང་དམངཥ་མི་གིཥ་ ལཱ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་འཐུཥ་ཤོར་མེད་པར་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒེད་དྲུང་གཅིག་གིཥ་
འགོ་དཔོན་ལེ་ཤ་གི་འོག་ལུ་ ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ད་ལུ་ ཁོང་ལུ་འགན་འཁུར་ཐེབཥ་འབད་རང་ཕོག་འདི་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁོང་ལུ་ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕགོ ཥ་
འདི་རང་མ་གཏོགཥ་ གཞན་ཐོབ་ལམ་མེདཔ་ལཥ་ ཁོང་ལུ་སྤྲོ་བ་ཐེབཥ་རང་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལཥ་ གཞུང་ལཥ་ རྒཔོ་དང་དམངཥ་མི་ཚུ་བཟུམ་
སྦེ་ ལོ་བསྟར་འཐུཥ་དང་ རྒེད་འོག་གི་གཡུཥ་ཚན་ཚུ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་འཐུཥ་ཚུ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་
ནང་ རྒཔོ་དང་དམངཥ་མི་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་བསྟར་གྱི་འཐུཥ་ཐོབ་ཐབཥ་ཅིག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གིཥ་སྐོར་ལཥ་
རྒེད་འོག་ཚོགཥ་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ཚུའི་ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམཥ་ནང་ལུ་གྲོཥ་གཞི་ཕུལ་ནི་གུར་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་ འདི་གི་སྐོར་ལཥ་
ཐོབ་ལམ་ཞིག་འོཥ་འབབ་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིཥ་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ དངུལ་རྩིཥ་ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འཐུཥ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྒེད་དྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་དོན་ལཱ་ནང་ལུ་ཥོང་སྟེ་ འོཥ་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་བའི་
སྐབཥ་རྐྱངམ་ཅིག་ འོཥ་འབབ་དང་འཁྲིལ་ སྤྲོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ རྒེད་འོག་གི་ལཥ་བྱེདཔ་ཚུ་ ལྟ་སྐོར་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུཥ་ལེན་པའི་སྐབཥ་ལུ་ ལྟ་སྐོར་སྙན་ཞུ་མེད་པ་ཅིན་ འགྲུལ་འཐུཥ་
སྤྲོད་སྲོལ་མེད་པའི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཧོངཥ་ལཥ་ཞུ་མི་ནང་ ལྟ་སྐོར་ནང་ཥོངམ་ངེཥ་གཏིགཥ་ཨིན་མེད་ན་ ངེཥ་བརྟེན་བཟོ་ཐབཥ་ཀྱི་
དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་ ད་ལཥ་ཕར་ ག་རང་གིཥ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཞིག་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་ཤོག་དང་གཅིག་ཁར་
ལྷན་སྦྱར་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ རྩིཥ་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཡང་ ོགཥ་བཤད་བཀོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི།
ལྟ་སྐོར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ཡིག་ཆ་འདི་ལཥ་ དང་ལེན་གྱི་ལཱ་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐབཥ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལཥ་ རྒེད་འོག་
༡༡ ག་རང་ནང་ལུ་ ཤོ་མཚུངཥ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

༥/ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ལཥ།
༡/ བ་ཟམ་རྐྱབ་གནང་དགོཔ་སྐོར།
ཕུག་ཙ་དང་བཀྲིཥ་སྒང་གི་བར་ན་ བ་ཟམ་གཅིག་མེདཔ་ལཥ་ བཀྲིཥ་སྒང་དང་དར་ག་གི་མི་ཥེར་ཚུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབཥ་ལུ་
དཀའ་ངལ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལཥ་ སྤྱི་འོག་ ༢ ཀྱི་བར་ན་ལུ་ བ་ཟམ་གཅིག་ རྐྱབ་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལཥ་ གད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་
བ་ཟམ་ཐད་ཁར་ འཆར་གཞི་ནང་མེད་རུང་ སྤྱི་འོག་ ༣ གྱི་མི་ཥེར་ཚུ་ འདི་ནང་ལཥ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོཔ་ལཥ་བརྟེན་ ཟམ་གཅིག་
རྐྱབ་གནང་པ་ཅིན་ བྱ་སྟབཥ་བདེ་ནི་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཞུ་མི་ནང་ བ་ཟམ་གྱི་འཥོ ་འབབ་ཡོད་རུང་ ཧེ་མ་འཆར་གཞི་བརྩམ་ད་ལུ་ འཛོལ་ཥོང་ནུག་ཟེར་
ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཥང་ཕདོ ་ཀྱི་འཆར་ལོ་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་བཙུགཥ་ནི་དང་ གནང་ཐབཥ་ཅིག་ཡོདན་ འདི་དང་འཁྲིལ་དང་ལེན་འབད་ནི་དང་
དེ་མེན་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ནང་ལུ་ བཙུགཥ་ནི་ཟེར་ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཞལ་འཛོམཥ་ནང་ལུ་ཡང་ གནད་དོན་འདི་གིཥ་སྐོར་
ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་གེ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ དེ་བཞིན་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་གུ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༢/ གེན་ཐམ་གྱི་སྐོར།
རྒེད་འོག་ནང་ལུ་མི་ཥེར་ཕོ་མོ་ ༣༠ དེ་ཅིག་ལུ་ གེན་ཐམ་མེད་མི་འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམཥ་ཀྱི་འདུན་ཥར་ཁ་ཐུག་ལཥ་ མི་ཥེར་
མཥ་ཆུང་གི་སྐྱིད་སྡུག་ལུ་གཟིགཥ་ཏེ་ གེན་ཐམ་འདི་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་འབད་ གནང་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ མཐའ་ཟུར་གྱི་མི་ཥེར་གྱི་སྐྱིད་
སྡུག་ལུ་གཟིགཥ་སྟ་ེ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོག་ནི་མཥ་ཟེར་ཞུ་ཡི། མི་ངོ་མ་སྦེ་རང་ རྩིཥ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ༧༠ ལྷགཔ་ཅིག་འཐོན་ནི་མཥ་
ཟེར་ཞུ་ཡི།
མ་གཞི་ལམ་ལུགཥ་ལྟར་དུ་འབད་ཅིན་ ཁྲིམཥ་ཀྱི་འདུན་ཥར་ལུ་ བཅར་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཐེངཥ་ཅིག་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་
ཁྲིམཥ་ཀྱི་འདུན་ཥར་ལུ་ གང་མཚམཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

རྫོང་ཁག་ལྟེ་བའི་གྲོཥ་གཞི།
༡/ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༢-༢༠༡༣ ལོའི་ རྒེད་འོག་ ༡༡ ནང་ལཥ་འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོཥ་འབུལ་ལྷོད་མི་དང་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བའི་
འཆར་དངུལ་གྲོཥ་འབུལ་གུར་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཐོག་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ།
དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ འཆར་དངུལ་གྲོཥ་འཆར་ཚུ་སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་ཡོདཔ་ འདི་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ ༡༡
གི་ གཞུང་ལཥ་གནང་མི་འཆར་དངུལ་མཐོ་ཚད་གྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་གི་འཆར་དངུལ་གྲོཥ་འབུལ་ཐད་ གཥར་སྒྲུབ་འདི་
ལྷན་ཁག་ལཥ་གནང་མི་ མཐོ་ཚད་གནང་འཁོད་ཡདོ ་རུང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་དངུལ་ཐད་ཁར་ ཚད་གཞི་ལཥ་ མཐོ་སུ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལཥ་ འདི་ཚུ་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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ཚད་གཞི་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བཟོ་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་ཞུ་གནང་ཡི། རྒེད་འོག་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཚད་གཞི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
འཆར་དངུལ་གྲོཥ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ ཚད་གཞི་ནང་འཁོད་ རྩིཥ་ཕབཥ་སྒྲིག་ཐགོ ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཆ་འཇོག་གནང་
དགོ་པའི་གྲོཥ་འབུལ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྒེད་འོག་གི་དོན་ལུ་ གཥར་སྒྲུབ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གིཥ་ཆ་རང་ ཚད་གཞི་ནང་འཁོད་ཡོདཔ་ལཥ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་མེད་རུང་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་གི་ཐད་
རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ཐད་ཁར་ ཚད་གཞི་ལཥ་ལྷག་ཥོངམ་ལཥ་ ཚད་གཞི་ནང་འཁོད་ལུ་ བཀོད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི།
འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་དང་འབྲེལ་ ལོ་ལྔིའི་འཆར་གཞི་ ༡༠ པའིལཱ་ ལྷག་མ་ ལུད་མི་ཚུ་ ག་རང་ཚུད་ཚུགཥཔ་ཅིག་ག་མ་ཚུགཥཔ་
དེ་ལཥ་ གཙོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ ཚུད་ནུག་ག་མ་ཚུད་པཥ་ཚུ་ ལྟ་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིཥ་ རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་
དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི། འདི་ཚུ་ ངེཥ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིཥ་ རང་ཥོའི་རྒེད་འོག་གི་སྐོར་ལཥ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་སྙན་ཞུ་
གཤམ་གཥལ་ལྟར༔ དེ་ཡང་
༡/ བཥམ་འཕེལ་རྒེད་འོག༔ འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ལཱ་ཚུ་ གཅིག་ཡང་ མ་ལུཥ་པར་ ཚུད་ཡོདཔ་སྦེ་ རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
༢/ སྦོང་སྒོ་རྒེད་འོག། ད་ལྟོ་གཏན་འཁེལ་མེདཔལཥ་ རྒཔོ་དང་གྲོཥ་བསྟུན་ཐོག་ལཥ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་སྦེ་ དམངཥ་མི་ནཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
༣/ སྐྱབཥ་ཆ་རྒེད་འོག་། ༡) མ་ཚམཥ་བྲག་དགོན་པའི་ལྕགཥ་ཀྱི་རཝ་བརྐྱབ་ཐད་ཁར་ མི་ཥེར་གྱི་རེ་འདུན་དང་འཁྲིལ་ འདི་
རིམ་ལྟག་ཁ་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོཥ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ ཞུ་ཡི།
༢) རྒེད་འོག་མི་ཥེར་ཞབཥ་ཏོག་ལྟེ་བ་ཐད་ཁར་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནཥ་ རྒེད་འོག་
ག་རང་གི་ནང་ལུ་ མི་སྡེ་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགཥ་འབད་ནིའ་ི ལཥ་རིམ་ཡོདཔ་ལཥ་ ལུཥ་ཥངོ ་ཡོདཔ་
སྦེ་ཞུ་ཡ།ི
༤/ གདུང་ན་རྒེད་འོག་༔ འཆར་གཞི་ ༡༠ ནང་གི་ལཱ་ཚུ་ ག་རང་ཚུད་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
༥/ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག༔ ལཱ་ཚུ་ག་རང་ཚུད་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡ།ི
༦/ དར་ལ་རྒེད་འོགཿདེའི་ར་ལི་ དང་ ག་མ་ནང་གི་ལམ་ཐད་ཁར་ ཝང་ཆུ་ལཥ་འགུལ་གྱི་ཥེལ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་བརྟེན་ ལཱ་འབད་བར་
ལུཥ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡ།ི
༧/ གད་ལྟག་ན༔ འཆར་གཞི་ནང་ཡོད་པའི་ལཱ་ག་རང་ཚུད་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡ།ི
༨/ བྱག་ཕྱོགཥ༔ འཆར་གཞི་གི་ལཱ་ ག་རང་ཚུད་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡ།ི
༩/ ལོག་ཅི་ན༔ ༡) ཛར་ཆུ་གི་ ཆུའི་གཡུར་བ་ཐད་ཁར་ ཆུའི་བརྐ་ སྤུ་ལཥ་རང་མེདཔ་ལཥ་བརྟེན་ ཁྱད་རིག་གི་འོཥ་འབབ་མེདཔ་ལཥ་
བཏོན་མ་ཚུགཥ་ཟེར་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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༢) སྨན་མཛོད་ཁང་ཐད་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཏོན་ནི་ཡོདཔ་ལཥ་བརྟེན་ རྐྱབ་དགོཔ་མ་མཐོང་ལཥ་ མ་བརྐྱབ་པར་
ལུཥ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
༡༠/ སྨད་ལྟག༔ ཥ་ཕྱོགཥ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཥ་ཡོམ་ལཥ་བརྟེན་ མཥ་གཥོ་སྦོམ་སྦེ་རང་ ཞུ་དགོཔ་ལཥ་ དུཥ་ཅིག་
གཞུང་ལཥ་མ་དངུལ་གནང་མི་གིཥ་ མཥ་བཅོཥ་འབད་མ་ཚུགཥ་པར་ལུཥ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མ་དངུལ་ཐེབཥ་སྦེ་ཞུ་ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྐྱེན་ངན་
འཛིན་སྐྱངོ ་ལཥ་ཁུངཥ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
༡༡/ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་༔ མཆོད་རྟེན་ ༡ བཞེངཥ་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད་མི་འདི་ མ་ཚུད་པར་ལུཥ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ རྫོང་ཁག་ཥོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གཤམ་འཁོད་ལཥ་རིམ་ཚུ་ ཚུད་མ་ཚུགཥ་པར་ ཡང་ན་ ལཱ་འབད་མ་ཚུགཥ་པར་ལུཥ་ཡོདཔ་
སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི།
༡/ དགེ་གླིང་གི་ཥོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཐད་ཁར་ སྦུག་ན་གུ་གི་ གློག་མེ་ལཥ་འགུལ་འདི་ འཕྲལ་མགྱོགཥ་རང་འགོ་བཙུགཥ་ནི་ཨིནམ་བཞིན་
འདི་དང་འབྲེལ ལམ་ཥེལ་ནིའི་ལཥ་རིམ་ཡོདཔ་ལཥ་ ལམ་མ་བཏོན་པར་ལུཥ་ཡོདཔ། དེ་གི་མ་ཚད་ ལམ་འགོ་བཙུགཥ་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ་གཅིག་
སྤུ་ལཥ་རང་མ་མཐོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།
༢/ སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་ ཟམ་ཥ་ཆུ་གཡུར་འདི་ གུང་པ་ ༤ ལཥ་མེདཔ་ཥལ་ མི་ཥེར་གྱཥི ་འབད་མི་ཚུགཥ་པཥ་ཟེར་
གན་རྒྱ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཆུ་གཡུར་བཏོན་མ་ཚུགཥཔ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གསུང་གྲོཥ་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ལུ་ ཥོ་ནམ་ཞིང་ལམ་མཥ་བཅོཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞིང་ལམ་རེ་ལུ་ འབུམ་ ༢ རེ་ བཞག་དགོ་པའི་གྲོཥ་འབུལ་
ཕུལ་མི་འདི་ཡང་ མཥ་བཅོཥ་ཀྱི་མ་དངུལ་འདི་མེད་པ་ཅིན་ ཞིང་ལམ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་སྦེ་ འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལཥ་
འཆར་གཞི་ནང་མེད་རུང་ ཞིང་ལམ་རེ་ལུ་ ཚད་གཞི་གི་ཕྱི་ཁར་ལུ་ འབུམ་ ༢ རེ་བཞག་དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་གི་དོན་ལུ་ གཥར་སྒྲུབ་ཐད་ཁར་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ལཥ་ དམའ་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཕུ་ཙ་ བཀྲིཥ་སྒང་གི་བ་ཟམ་འདི་
བརྐྱབ་དགོཔ་ངེཥ་གཏིགཥ་སྦེ་རང་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ངོཥ་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ འདི་གི་དོན་ལཥ་ ཥང་ཕོད་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ནང་
བཙུགཥ་ནི་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

གསུང་གྲོཥ་ཚུ་ ཞིབ་པར་དུ་ གནང་བའི་མཐར་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་འཆར་གཞི་ ༡༠ པའི་ ལོ་ངོ་མཇུག་ ༢༠༡༢༢༠༡༣ ལོའི་ འཆར་དངུལ་འདི་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་དོན་ལུ་ ཟུར་སྦྲགཥ་ ༡ པའི་ནང་ བཀོད་པ་ལྟར་ ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༣ པ་བརྒྱུད་དེ་
ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
༢/ ཚལ་ལུ་ལྡུམ་ར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཟུར་ཁྲིམཥ་འཕྲི་སྣོན་མཛད་དེ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ།
རྫོང་ཁག་ཥོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ འཕྲི་སྣོན་མཛད་དགོ་པའི་གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་མི་འདི་ཡང་ ཥ་གནཥ་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམཥ་ ༢༠༠༩
ཅན་མའི་ དགོངཥ་དོན་ལྟར་ ཟུར་ཁྲིམཥ་འཕྲི་སྣོན་འབད་དགོཔ་ལཥ་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
དོན་ཚན་ ཁག་ ༣ དེ་ཅིག་གི་ འཕྲི་སྣོ་མཛད་དགོ་པའི་ གྲོཥ་འབུལ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལཥ་ དེ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་ གྲོཥ་བསྡུར་
གནང་ཐོག་ལཥ་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ གྲོཥ་འབུལ་ཞུ་ཡི།
འདི་ནང་ལུ་ ལོག་ཅི་ན་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ ཟུར་ཁྲིམཥ་འདི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ཧེ་མ་ ཁྲིམཥ་ལུགཥ་སྐརོ ་ལཥ་ མི་ཥེར་ཚུ་ལུ་
གོ་བ་རྡ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ ཥོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ ཥ་ནམ་སྡེ་ཚན་
གྱིཥ་ཡང་ ཚ་གྱང་སྦོམ་འབག་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ཟུར་ཁྲིམཥ་བརྩམ་སྡེ་ ལོ་ངོ ༣ དེ་ཅི་ཥོང་རུང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་བཟུམ་གྱི་
ཚོར་སྣང་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་བཟུམ་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ནཥ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནའི ི་གྲོཥ་འཆར་འོང་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་དང་རྒྱ་སྐྱདེ ་ལཥ་རོགཥཔ་
ཚུ་གིཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་མི་ཥེར་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཡང་ གྲོགཥ་རམ་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲགཥ་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་ཡང་ཞུ་ཡི།
ཟུར་ཁྲིམཥ་འདི་ གོང་འཁོད་བསྒྱུར་བཅོཥ་དུམ་གྲ་ཅིག་མཛད་དེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་གིཥ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ཐོག་ ཟུར་སྦྲགཥ་ ༢ པའི་ནང་
འཁོད་ཡོདཔ་བཞིན་ འཕྲི་སྣོན་མཛད་གནང་ཡི།
༣/ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་སྡེ་ཚན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་མམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམཥ་སྐབཥ་ལུ་ ཚོགཥ་ཆུང་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུའི་ འགན་ཚད་ ཆ་འཇོག་
གནང་དགོཔ་སྐོར།
དེའི་སྐོར་ལཥ་ དྲགོཥ་རྫོང་རབ་ཀྱི་ཞུ་མི་ནང་ ཚོགཥ་ཆུང་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུའི་གན་ཚད་བཟོ་ནའི ི་གན་འཁུར་འདི་ ཚོགཥ་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་ལུ་
སྤྲོད་ཡོདཔ་ལཥ་ ད་ལྟོ་ ལ་ལོ་གིཥ་ གན་ཚད་ བཟོ་མ་ཚར་བར་ཡོདཔ་ལཥ་ འཕྲལ་མགྱོགཥ་སྦེ་རང་ སྡེ་ཚན་འགོ་དཔོན་གྱི་
དམིགཥ་བཥལ་གྱི་ཞལ་འཛོམཥ་ནང་ལུ་ ཚོགཥ་ཆུང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིཥ་ གན་ཚད་ཚུ་ ལེགཥ་ཤམོ ་སྦེ་རང་བཟོ་ཞིནམ་ལཥ་ ཤུལ་མའི་
ཚོགཥ་ཐེངཥ་ནང་ལུ་ ཚོགཥ་ཁང་ལུ་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ གཥལ་སྟོན་ཕུལ་ཐོག་ལཥ་་ ཞུ་བ་ཕུལ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།

Page 14 of 16

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

གསུང་གྲོཥ་སྣ་ཚོགཥ༔
༡/ རྩི་མ་གླ་ཁར་ལུ་ གཥོ་བའི་མཁཥ་མཆོག་གནང་ཞུ་དགོཔ་སྐོར།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་འདི་ ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་གི་གཞུང་ལམ་ཁར་ལུ་འབད་བ་ལཥ་ རྩི་མ་གླ་ཁར་ སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ མཁཥ་ མཆོག་གཅིག་
གནང་ཚུགཥ་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོག་ནི་མཥ་ཟེར་ བྱག་ཕྱོགཥ་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གིཥ་སྐོར་ལཥ་ ཧེ་མའི་རྫོང་ ཁག་ཚོགཥ་འདུ་
ནང་ལུ་ཡང་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡོད་པའིགསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ གཥོ་བའི་དགོ་དཔོན་འདི་ མི་རྗེ་གཥོ་བའི་བློན་པོ་མཆོག་
ཕྱག་ཞུ་བར་ཥོང་ཡོདཔ་ལཥ་ ཤུལ་མའི་ཚོགཥ་ཐེངཥ་ནང་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྦེ་བཞག་ཡི།
༢/ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག།
ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ མཇལ་བར་འགྱོཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་གིཥ་ རང་ལུགཥ་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ལུ་ གནཥ་དགོ་པའི་ སྐོར་ལཥ་
བྱག་ཕྱོགཥ་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
དེའི་ཐད་ཁར་ ཤེཥ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་འབད་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སྤེལ་ཞིག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ གྲོཥ་ཆོད་གནང་ཡོདཔ་དང་ གསུང་གྲོཥ་འཕྲོ་
མཐུད་ནང་ལུ་ མི་ཥེར་ཚུ་གིཥ་ཡང་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ འོངམ་ད་ལུ་ སྒྲིག་ལམ་ལུ་གནཥ་དགོཔ་སྐརོ ་ལཥ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་
གསུང་གྲོཥ་གནང་ཡི།
༣/ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ ཕར་ཚུར་འགྱོཝ་ད་ ག་ལཥ་གནང་བ་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་ན ལམ་ལུགཥ་སྐོར་ལཥ་ བྱག་ཕྱོགཥ་རྒཔོ་གིཥ་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེའི་ཐད་ཁར་ རྒེད་འོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ རྒེད་འོག་རྒཔོ་གིཥ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ལཥ གལ་སྲིད་ བྱ་སྟབཥ་
མ་བདེཝ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ གཞུང་དོན་ལྟ་སྐོར་ནང་
འགྱོ་བ་ཅིན་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་གི་འདྲ་རེ་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ལུ་ བཙུགཥ་དགོཥ་པའི་དྲན་གཥོ་གནང་ཡི།
༣/ དྲགོཥ་རྫོང་རབ་ཀྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་གི་ལྟ་རྟོག་ཚོགཥ་པ་ཚུ་གིཥ་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་དོ་ག་ ཡང་ན་མི་འབད་དོ་ག་
དེའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ རྫོང་ཁག་ལུ་ལྷོད་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཥ་གནཥ་མང་ཤོཥ་ནང་རང་ ལཱ་གི་སྤུཥ་ཚད་མིན་འདུག་ཟེར་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་
དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་གི་ལཱ་འབད་རུང་འདྲ་ རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ལཱ་འབད་དེ་འབད་རུང་ ལྟ་རྟོག་ཐད་ཁར་ རྒེད་འོག་གིཥ་ཡང་འབད་དགོཔཥ་སྦེ་
དྲན་གཥོ་ཞུ་ཡི། ལྟ་རྟོག་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་མ་བཞག་པར་ རྒེད་འོག་ག་རང་གིཥ་ ལྟ་རྟོག་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ ལཱ་གི་སྤུཥ་ཚད་ལུ་
ཕན་ཐོག་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ ག་རང་གིཥ་ དེ་བཞིན་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི། ལྟ་རྟོག་ཚོགཥ་པ་གི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།
ཆུ་ཁ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
Office of the Dzongkhag Tshogdu
Chukha

འདུ་བརྒྱུད་དེ་རང་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལྟ་རྟོག་ཚུ་ མ་འབདཝ་བཟུམ་ཅིག་གི་ཚོར་སྣང་ཡོདཔ་ལཥ་ ག་རང་གིཥ་
ཐུགཥ་ཁར་བསྣམ་སྟེ་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི།
གད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ བ་དི་ན་ལཥ་་སྐྱེ་ཏོག་ཁ་གི་ ཞིང་ལམ་ཥེལ་མི་གི་ལམ་གྱི་སྤུཥ་ཚད་་སྐརོ ་ལཥ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ མ་གཞི་
ལམ་གྱི་སྤུཥ་ཚད་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ལམ་འདི་ ད་ལྟོ་རྩིཥ་མ་ལེན་
པར་ཡོདཔ་དང་ རྩིཥ་ལནེ ་པའི་སྐབཥ་ལུ་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལཥ་རྐྱངམ་ཅིག་ རྩིཥ་ལེན་དོ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
སྤུཥ་ཚད་ཟེརཝ་ད་ལུ་ ག་ཅི་བཟུམ་གཅིག་ལུ་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལཥ་ཡང་ གསུང་གྲོཥ་བྱུང་ཡི། འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ ཞིང་ལམ་གྱི་
སྤུཥ་ཚད་ཐད་ རྒྱ་ཚད་དང་ལྡནམ་ གྱེན་གྱི་གཟར་ཚད་ཚུ་བལྟ་དགོཔཥ་སྐོར་ལཥ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཨིན་རུང་ རྩིཥ་ལེན་པའི་སྐབཥ་ལུ་ སྤུཥ་ཚད་འདི་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔཥ་སྐོར་ལཥ་ ཚོགཥ་དམངཥ་ལུ་དྲན་གཥོ་ཞུ་གནང་ཡི།
ཁྲི་འཛིན་འོགམ་གི་བཀྲིན་དགའ་ཚརོ །
ཁྲི་འཛིན་འོགམ་གིཥ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༣ པ་་ནང་ལུ་ བཅར་ཞུགཥ་མཛད་གནང་མི་ རྫོང་ཁག་ བདག་སྐྱོང་གི་དབུ་འཁྲིདཔ་
དྲགོཥ་རྫོང་བདག་དང་རྫོང་རབ་ ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་དང་གཞན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ལུ་ ཧིང་དང་མའི་
དཀྱིལ་ལཥ་རང་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ བྱོན་གནང་མི་ཚུ་གིཥ་ གསུང་གྲོཥ་ཚུ་ སྦ་གཥང་མེད་པར་གནང་སྟེ་ གྲོཥ་བསྡུར་ཚུ་ཡང་
ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་ གནང་ཚུགཥ་པའི་མཐར་ གནད་དོན་ཚུའི་གྲོཥ་ཆོད་ཚུ་ ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་བཏོན་ཚུགཥ་མི་ལུ་ བཥམ་གྱི་མ་ཁྱབ་པའི་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི།
རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་ཚུ་ལུ་ ལོག་སྟེ་ རང་ཥོའི་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ བྱོན་པའི་སྐབཥ་ རྐྱེན་བར་ཆད་མདེ ་པར་ བྱོན་ཚུགཥ་པའི་
ལེགཥ་སྨོན་དང་ ཤུལ་མའི་ཚོགཥ་ཐེངཥ་ནང་ལུ་ ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་ཡི།
མཇུག་བསྡུའི་རྟེན་འབྲེལ།
མཇུག་རང་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུ་ཐེངཥ་ ༣ པ་འདི་ བཀྲིཥ་སྨོན་ལམ་དང་བཅཥ་ མཇུག་བསྡུ་གནང་ཡོད།
གྲོཥ་ཆོད་བྲིཥ་མི༔ བཥོད་ནམཥ་ཚེ་རིང་། རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་གཙོ་དྲུང་གོངམ།
བཀྲིཥ་བདེ་ལེགཥ། ཥརྦ་མངྒ་ལམ༔
ས་གནས་གཞུང་ག་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའ་གྲོས་ཆོད། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡ གམ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༣/༠༣/༢༠༡༢ ལུ།
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