༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་གྲོས་ཆོད།
འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པ་འདི་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིནམ་དང་འབྲེལ་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་མོ་
སྦྲུལ་ལོ་ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་འམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༧/༡༠/༢༠༡༣ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ལུ་ རང་ལུགས་ཀྱི་སྔར་ཁྱུན་བཟང་པོ་ ཞུགས་
གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཛད་རིམ་དང་བཅས་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་འགོ་འབྱེད་གསུང་བཤད།
འགོ་འབྱེད་གསུང་བཤད་དེ་ནང་ ཁྲི་འཛིན་ནས་ ཚོགས་འདུའི་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ འབྱོན་གནང་མི་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་
ཆུ་ཁ་རྫོང་་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གི་དབུ་གཙོས་པའི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ ལུང་ཕྱོགས་
ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ དེ་ལས་ གཞན་བལྟ་རྟོག་པ་ཡོངས་
ལུ་ བྱོན་པར་ལེགས་སོ་ཞུ་ཡི།

དབྱིན་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ གཞུང་སྐྱོང་གཉིས་པ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ བཀྲིས་
བདེ་ལེགས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཁོང་ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་ཡང་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ལུ་ བཀྲིས་ལེགས་སྨོན་ཞུ་ཡི།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལུ་ འཆར་གཞི་ནང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་མེན་པར་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ རྫོང་ཁག་ མི་སེར་ལུ་ཕན་པའི་གནད་དོན་
དེ་ལས་ སྲིད་བྱཱིས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོཔ་སྐོར་ ཁྲི་འཛིན་ནས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི།

འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ཐད་ཁར་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་དེ་ རྫོང་ཁག་གི་དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་མི་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གནང་
ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་ཀྱི་ལག་པར་མ་ལྷོད་པར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ཐོབ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། འཆར་གཞི་ལས་རིམ་ཚུ་
རྒེད་འོག་བརྒྱུད་དེ་ བརྩམ་ཚར་ཏེ་འབད་བ་ལས་ ལས་སྣ་ཚུ་ ལྷན་ཐབས་སྦེ་ བཙུགས་ཐབས་མེདཔ་ལས་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ལ་ལོ་ཚུ་གིས་
འཆར་གཞི་ནང་མེད་མི་ལས་དོན་ཚུ་ཡང་ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ གྲོས་གཞི་ ཕུལ་
མ་གནང་ཟེར་དྲན་གསོ་གནང་ཡི།
མཇུག་རང་ ཚོགས་ཐེངས་དེ་ནང་ གསུང་གྲོས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་གནང་འོང་མནོ་བའི་རེ་སྨོན་དང་ གསུང་གྲོས་ཚུ་གནང་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཁབ་
དང་སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་གྱི་ཕན་རླབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གནང་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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རྫོང་བདག་གི་འགོ་འབྱེད་གསུང་བཤད།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ལུ་ ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ༣ གྱིས་བྱོན་གནང་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུ་ལས་ བསམ་པ་

རྫོགས་ཅིག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ང་བཅས་རང་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕྱག་ཞུ་མི་འབད་རུང་ ས་གནས་གཞུང་ནང་ཕྱག་ཞུ་མི་འབད་རུང་ དམིགས་ཡུལ་་དེ་
གཅིག་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་རང་མཛད་རུང་ ལགཔ་ཅིག་ཁར་མཐུད་དེ་ ལཱ་གཅིག་ཁར་ འབད་དགོ་
པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། གཞུང་གསརཔ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་དང་ ལྡོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པ་གཉིས་ལུ་ཡང་ བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་ཡི།
ད་རེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ནང་ གྲོས་གཞི་ཚུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཙང་ཙང་རང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་འདུ་འདི་ནང་ལུ་ གཙོ་བོ་རང་
བསྐྱར་ཞིབ་གནངམ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་དང་གཞན་ ལས་བྱ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་

གསུང་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དེ་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་དང་འཁྲིལ་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛད་དགོཔ་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་
གསལ་ཞུ་འབད་ཡི།
ཀ༽ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས ༤ པའི་ གྲོས་ཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ཡོདཔ།

༡/ ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༤ པའི་གྲོཥ་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ཁ/ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ལཥ་ཕུལ་མི་ གནད་དོན་ ༡ པའི་ནང་གཥལ་ གད་ལྟག་ན་སློབ་
གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལྟོ་ཐོབ་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་བཟོ་གནང་དགོཥཔ་སྦེ་གསུང་གྲོཥ་འབྱུང་མི་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཤེཥ་རིག་ལྷན་ཁག་
དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལཥ་ དུཥ་ཅིག་ ༢༠༡༣ གྱི་དབྱིན་ཟླ་ ༣ པ་ལཥ་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལྟོ་ཐོབ་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་སྦེ་ བཙུགཥ་གནང་ཡོད་པའི་
སྙན་ཞུ་འབྱོར་ཡོད་པ་གིཥ་འཐུཥཔ་སྦེ་ གྲོཥ་འཆམ་བྱུང་ཡོད།
༢/ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལཥ་འཛིན་གྱི་ཚོང་བསྒྱུར་བརྐྱབཥ་ཥའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐད་དུ་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལཥ་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་
ཁྲམ་བརྐྱབ་གནང་ཐབཥ་ ཡང་ན་ གླ་ཁར་སྤྲོད་ཡོད་པའི་གླ་རྔན་དེ་ དགོངཥ་ཡང་ཅིག་མཛད་ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་མི་
ལྟར་དུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་ཧོངཥ་ལཥ་ ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་ཡོངཥ་ཥ་འཇལ་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ ལྷན་ཚོགཥ་ཀྱཥི ་ ཡིག་ལན་
གནང་མི་ ནང་གཥེཥ་ གནད་དོན་དེའི་ཐད་ ཞུ་ཡིག་འདི་ ཐད་ཀར་དུ་ ཥ་ཆ་ལྷན་ཚོགཥ་ལུ་མེན་པར་ ཥ་གནཥ་གཞུང་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་འབད་
དགོཔ་འབདཨིནམ་ལཥ་ ཕུན་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ལཥ་འཛིན་དང་མམ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཥཔ་སྦེ་ འཁོད་ཡོདཔ་བཞིན་ དེ་ལྟར་དུ་ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་
ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལཥ་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག། དེའི་དང་ལེན་ལུ་
ཁྲོམ་སྡེའི་ཥ་ཆ་གླར་སྤྲོད་ཚོགཥ་ཆུང་གིཥ་གྲོཥ་བསྡུར་གནང་བའི་སྐབཥ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་མ་དངུལ་ལོགཥ་སུ་སྦེ་ མེདཔ་ལཥ་བརྟེན་
ཥ་ཆ་གླར་སྤྱོད་ཀྱི་འཐུཥ་ དགོངཥ་ཡངཥ་མཛད་ཐབཥ་མེདཔ་སྦེ་ གྲོཥ་ཐག་ཆོད་ཡོད་པའི་ཁར་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལཥ་འཛིན་ནཥ་ བཟོ་གྲྭའི་
ཚད་གཞི་གུར་ ཡུན་རིང་གི་དོན་ལུ་ གླར་ཁར་ལེན་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་འཁོད་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ ཥ་ཁོངཥ་དེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ལཥ་དོན་གལ་ཅན་
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱོད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ལཥ་ ལཥ་སྡེའ་ི རང་རྐྱང་གི་དོན་ལུ་ ཁྲམ་བཀོད་ཐབཥ་མེད་པའི་གྲོཥ་ཐག་ཆོད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་
འབྱོར་ཡོདཔ་བཞིན་ འདི་གིཥ་འཐུཥཔ་སྦེ་ གྲོཥ་འཆམ་བྱུང་ཡོད།
༣/ དར་ལ་ཥིན་ཅུ་ལ་སྤྱི་འོག་གི་དོན་ལུ་ ཡི་སྐྱེལ་པ་གཅིག་གནང་དགོཔ་སྐོར་གསུང་གྲོཥ་གནང་བའི་སྐབཥ་ གནད་དོན་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ ཡི་གུ་
སྐྱེལ་ནི་ལུ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགཥ་ཚུ་གསུང་གྲོཥ་འབྱུངམ་བཞིན་དུ་ དེའི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ འབྲུག་འགྲེམ་རང་སྐྱོང་ལཥ་
འཛིན་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ཐོག་ ཐབཥ་ལམ་བལྟ་ནི་སྦེ་ གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་ཡོདཔ་བཞིན་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ དྲགོཥ་རྫོང་རབ་མཆོག་གི་
དབུ་གཙོཥ་པའི་ རྩི་མ་གཤམ་འབྲུག་འགྲེམ་རང་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་དང་ ཆུ་ཁ་ཁྲིམཥ་འདུན་གྱི་སྐུ་ཚབ་བཅཥ་ སྤྱི་ཚེཥ་ ༢༠/༠༢/༢༠༡༣ ལུ་ ཞལ་
འཛོམཥ་གནང་ཐོག་ ཐབཥ་ལམ་ཚུ་བཏོན་ཡོད་པའི་གྲོཥ་ཆོད་ཀྱི་འདྲ་རེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་འཐུཥ་མི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་
བརྡ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལཥ་ དེ་བཞིན་ག་རང་གིཥ་ ཡིག་འདྲ་རེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ངོཥ་ལེན་བྱུང་ཡོདཔ།
༤/ དར་ལ་རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་དང་བཥམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་(Fixed line ) བཙུག་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་
འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་འཛིན་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཞུ་བ་འབྱོར་མི་ནང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ གནམ་མེད་ཥ་མེད་ཉུངམ་་ལཥ་བརྟེན་
བཙུགཥ་མ་ཚུགཥ་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ལོག་འོང་འབབ་ཐོབ་ནི་བ་ལཥ་ གཞི་བཙུགཥ་ཀྱི་འགྲོ་ཥོང་མཐོ་དྲག་འབད་ལཥ་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་
ཞུ་ཡོད། ཨིན་རུང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་འཛིན་ལུ་ མ་དངུལ་ཐོབ་ཚུགཥ་པ་ཅིན་ Fixed Wireless Terminal (FWT)
ཟེར་མི་འཕྲུལ་ཆཥ་གཞི་བཙུགཥ་གནང་ནི་དང་ འཕྲུལ་ཆཥ་འདི་གིཥ་ པར་འཕྲིན་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་གིཥ་ཆ་རང་ བཏུབ་ནི་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་
འབྱོར་ཡོད། ལོག་ཅི་ན་རྒཔོ་ ཞུ་མ་ི ནང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ FWT བཙུགཥ་ནི་གི་ལམ་ལུགཥ་ཡོད་རུང་ ལོག་ཅི་ནང་
གདུང་ན་ སྨད་ལྟག་ཁ་ཁ་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་མེདཔ་ལཥ་ ལཱ་འབདཝ་ད་ བྱ་སྟབཥ་བདེ་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་གཞི་ ཧེ་མ་ codex
ཟེར་མི་འཕྲུལ་ཆཥ་བཙུགཥ་ཡོད་རུང་ བསྡུ་ཡོདཔ་ལཥ་ ད་ལྟོ་ གློ་བུར་སྐབཥ་ལུ་ སྟབཥ་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལཥ་ FWT འཕྲུལ་ཆཥ་ཚུ་
གཞན་རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་ལཥ་རིམ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་
ཞུ་མི་ནང་ fixed line གི་ཐད་ཁར་ འཆར་དངུལ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཚུགཥཔ་ཟེར་ཨནི མ་དང་ དེ་ཡང་ FWT
ཐད་ཁར་ ད་ལྟོ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁོང་རང་ལུ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ཚུ་ ནམ་བཙུགཥ་ནིའི་འོཥ་འབབ་ཡོད་གའི་སྐོར་ གསུང་གྲོཥ་གནང་སྐབཥ་
འཕྲུལ་ཆཥ་འདི་བཀྲམ་ནིའི་འགོ་བཙུགཥ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ པར་འཕྲིན་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་ཥར་རྐྱངམ་ཅིག་ བཀྲམ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་ མཐའ་ཟུར་གྱི་རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དེ་ ག་ཅི་དེ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ སྔོན་མའི་
བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཅ་ཆཥ་ཚུ་ བསྡུ་ཡོདཔ་ལཥ་ བྱ་སྟབཥ་མ་བདེ་བྱུང་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྒེད་འོག་ག་སྟེ་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ fixed line མེད་པར་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལཥ་ གསུང་གྲོཥ་གནང་སྐབཥ་ ད་ལྟོ་རྒེད་འོག་ ༦ གི་ནང་ལུ་
མེདཔ་སྦེ་འཐོན་ཡི། འདི་གི་ཐད་ཁར་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཞུ་མི་ནང་ fixed line ཐད་དུ་ འགྲོ་ཥོང་སྦམོ ་ གཏང་དགོཥཔ་
Page 3 of 44

1-Oct-14

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ཡོད་ལུགཥ་སྐོར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ འཕྲུལ་ཆཥ་བསྡུ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ འཕྲུལ་ཆཥ་ཀྱི་ཥོར་ཐེབ་ཆ་ཤཥ་་ཚུ་ ད་རེཥ་ ཐོབ་མ་ཚུགཥཔ་ལཥ་ ཨིན་ཟེར་
ཞུ་ཡི། འཕྲུལ་ཆཥ་ FWT ཐད་ཁར་ དགོ་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བཙུགཥ་ནིའི་ལཥ་རིམ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་ཡི། གདུང་ན་རྒཔོ་གིཥ་ཡང་
མཐའ་ཟུར་རྒེད་འོག་ནང་ལཥ་ཕར་ Fixed Line འདི་ དགོཔ་ ངེཥ་བདེན་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་སྐོར་ལཥ་ སྔོན་མའི་ཚོགཥ་ཐེངཥ་ནང་ལུ་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ གསུང་གྲོཥ་འབྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། ད་ལྟོ་ རྒེད་འོག་ དག་པ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ལཥ་
ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཀཝ་(Tower)དེ་ སྔོན་མ་གསུང་གྲོཥ་བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཥ་བཅོཥ་ཅིག་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
འཕྲུལ་ཆཥ་ FWT ཐད་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་མེད་ཥའི་རྒེད་འོག་ག་རང་ནང་ལུ་ འཕྲལ་མགྱོགཥ་ཅིག་འབད་རང་
བཙུགཥ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོཥ་འབྱུང་ཡི།
གནད་དོན་འདི་ཐད་དུ་ བཀྲིཥ་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱིཥ་ཞུ་མི་ནང་ FWT འཕྲུལ་ཆཥ་ཐད་ཁར་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་
ཞབཥ་ཏོག་ཕུལ་མ་ཚུགཥ་རུང་ བཀྲིཥ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཕུལ་ཚུགཥ་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ གད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་མི་ནང་
རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ བཀྲིཥ་བརྒྱུད་འཕྲིན་བདའ་མ་ཟུན་པའི་སྐོར་ལཥ་ཞུ་བ་ཡང་ཕུལ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ གསུང་གྲོཥ་ཡུན་རིང་སྦེ་གནང་བའི་མཐར་ རྒེད་འོག་ཁག་གི་གནཥ་སྟངཥ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞབཥ་ཏོག་བཙུགཥ་ནིའི་
འོཥ་འབབ་ཚུ་ བལྟ་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༥/ དགེ་དགོན་སྤྱི་འོག་གི་དོན་ལུ་ ཕ་གླང་ཞུ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་ དེའི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ནང་ གྲོཥ་འཆར་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་
གསུང་གྲོཥ་འབྱུང་ཡོདཔ་ལཥ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ནང་ལུ་ དགེ་དགོན་སྤྱིད་འོག་གི་དོན་ལཥ་ ཕ་གླང་ ༡ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལཥ་
རྒེད་འོག་གི་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ལུ་ མ་བཏུབ་མེདཔ་སྦེ་ གྲོཥ་འཆམ་བྱུང་ཡ།ི
༦/ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ སྒོ་ནོར་རྒྱ་བསྐྱེད་ལཥ་རོགཥཔ་ ༡ ཁ་སྐོང་ཞུ་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་ གཞུང་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུར་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་གནངམ་བཞིན་དུ་
གནད་དོན་དེའི་ཐད་དུ་ དགེ་གླིང་དང་ བཥམ་འཕེལ་གླིང་ སྦོང་སྒོ་ ཕུན་ཚོགཥ་གླིང་ ལོག་ཅི་ན་ དར་ལ་ སྐྱབཥ་ཆ་རྒེད་འོག་བཅཥ་ རྒེད་འོག་
༧ གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་ལཥ་རོགཥཔ་རེ་ ཐེབཥ་སྦེ་ གནང་ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ནང་ བཙུགཥ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཥ་ནམ་དང་ནགཥ་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཡིག་ཨང་ ཥི་དྲི་ཨེ་/པི་ཨི་ཨར་-༠༢/༢༠༡༢-༢༠༡༣/༨༤༦༦ སྤྱི་ཚེཥ་
༡༧/༠༤/༢༠༡༣ ཅན་མར་ ཕུལ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབྱོར་ཡདོ ་མི་ལུ་ འཐུཥཔ་སྦེ་གྲོཥ་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༧/ ལྕ་ན་ཅན་སློབ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་འདི་ནང་ སློབ་ཁང་ཥོ་ཥོར་སྦེ་ རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ལྕགཥ་ཤོག་གི་གྲོགཥ་རམ་ གནང་
དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ནི་གུར་གྲོཥ་ཆོད་གྲུབ་མི་དང་འཁྲིལ་ སློབ་ཁང་འདི་གི་དོན་ལཥ་ རྫོང་ཁག་
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ཁ་ཐུག་ལཥ་ དུཥ་ཅིག་ དབྱིན་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ རྒེད་འོག་བརྒྱུད་དེ་ ལྕགཥ་ཤོག་ལེབ་གྲངཥ་ ༤༠ སྤྲོད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ འབྱོར་ཡོད་
མི་ལུ་འཐུཥཔ་སྦེ་ གྲོཥ་འཆམ་བྱུང་ཡི།

ཁ༽ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་ དངོས་གཞི་གི་གྲོས་གཞིར་གུར་ གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡོདཔ།
༡) བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འོག་ལས༔

༡.༡/ རྩི་མ་གླ་ཁར་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་དང་ ཆུ་ཁ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་ དེ་ལས་ ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དོན་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་སྣུམ་འཁོར་ ཞབས་ཏོག་སྐོར།
བྱག་ཕྱོགས་ བཀྲིས་དགའ་ཚལ་དང་སྨད་སྦིས་ས་སྤྱི་འོག་ལས་ རྩི་མ་གླ་ཁར་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་དང་ཆུ་ཁ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་
ནང་ལུ་

ཆོས་ལྷབ་མི་སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་

འགྲུལ་འཁོར་བཱསི་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་

ཝང་ཁ་ལས་ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སློབ་

གྲྭ་བར་མ་ཚུན་ཚོད་ འགྲུལ་འཁོར་བཱསི་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ འདི་ལུ་ མ་གཞི་ རྒེད་འོག་
ཁ་ཐུག་ལས་ ཆུ་ཁ་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ དེ་བསྒངས་ སྣུམ་འཁོར་བཱསི་གིས་ འབག་ཐབས་ མེདཔ་སྦེ་
གསུང་གྲོས་འཐོན་ཡོདཔ་དང་ ཝང་ཁ་གི་ཐད་ཁར་ སློབ་ཕྲུག་འབག་སྟེ་ཡོད་རུང་ འཐུས་སྤྲོད་དགོཔ་ད་ལུ་ བཟའ་ཚང་གཅིག་ནང་ལུ་ ཨ་ལོ་

ལེ་ཤཱ་ཡོདཔ་ད་ལུ་ གླ་འཐུས་སྤྲོད་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ མི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུའི་དོན་ལུ་ འཐུས་སྤྲོད་
མ་དགོ་པར་ འབག་བཏུབ་ཅིག་ ཡང་ན་ གཞུང་ལས་ བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གྲོས་གཞི་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ ཆུ་ཁ་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་ས
ཞབས་ཏོག་ཞུ་དེ་རང་ ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་འབད་རུང་ ཞབས་ཏོག་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ཝང་ཁ་གི་དོན་ལས་ བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་བཙུགས་ནིའི་སྐོར་ལས་ སྔོན་མ་ཚར་ཅིག་ སྐྱེལ་འདྲེན་བཱསི་བཙུགས་ནིའི་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་དེ་
ཡོད་རུང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་གནད་ལས་བརྟེན་ བཙུགས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱིས་རང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ཚོགས་དམངས་ནས་ གྲོས་བསྡུར་གནང་པའི་ཤུལ་ མི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་
བྱཱིང་ཡོད་པའི་ཁར་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ལུགས་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ མི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་གི་སྐྱིད་སྡུག་ལུ་གཟིགས་ཏེ་

འཐུས་སྤྲོད་མ་དགོཔ་སྦེ་ མི་སེར་ཉམས་ཆུང་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་ འབག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆུ་ཁ་གློག་མེ་
ལས་འཛིན་དང་ དར་ལ་གློག་མེ་ལས་འཛིན་མཉམ་ གསུང་གྲོས་ཅིག་ གནང་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

༢.༢/ མེ་རླུང་གེཛ་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར༔
མི་སེར་ཚུ་ རྩི་མ་གཤམ་ སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་ཁང་ལུ་འགྱོཝ་ད་ མེ་རླུང་རྒྱ་ཛི་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཚོང་པ་ཚུ་ལུ་ མེ་རླུང་

རྒྱ་ཛི་ ཚད་ལས་བརྒལ་ སྤྲོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ཚུ་ ཚོང་པ་ཚུ་ལས་ ཉོ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲག་སྦེ་ སླབ་ཡོདཔ་

ལས་ མི་སེར་ལུ་བྱ་སྟབས་བདེཝ་བྱཱིང་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ མ་གཞི་ གནད་དོན་དེ་ ཚོགས་དམངས་ ག་རང་གིས་མཁྱེན་ཟེར་ བྱག་ཕྱོགས་
རྒཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ མི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་ལུ་ རྒྱ་ཛི་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ལས་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་ཁར་དང་
ངོ་ཤེསཔ་མི་ཚུ་གིས་ མེ་རླུང་རྒྱ་ཛི་ལེ་ཤཱ་སྦེ་ ལེན་བཞག་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཚུ་ཕུལ་ཡི།

འདི་ལུ་ རྩི་མ་གཤམ་འབྲུག་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མ་གཞི་ ཁོང་རང་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་སྡེ་ཁ་ཐུག་ལས་
མེ་རླུང་རྒྱ་ཛི་འདི་ ག་རང་ལུ་ ཁྱབ་སྦེ་རང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དོ་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ ལུང་ཕྱོགས་བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་
མེ་རླུང་གེསི་ཐད་ ས་གནས་ག་སྟེ་ལུ་ཡང་ དཀའ་ངལ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་རང་ གྲོང་གསེབ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ མ་ཐོབ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་དེ་
དེ་འབདཝ་ད་ མ་ཐོབ་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་ནང་ མ་ལྷོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དཀའ་ངལ་འདི་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་

མེདཔ་སྦེ་ འགྱོ་འོང་ཟེར་གནས་ཚུལ་ཞུ་ཡི། དེ་ཡང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལས་ བཟའ་ཁང་འདི་ཚུ་ནང་ མེ་རླུང་གེསི་སྦོམ་དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། གལ་སྲིད་ བཟའ་ཁང་ ཚུ་གིས་ བཟའ་ཚང་གི་མེ་རླུང་རྒྱ་ཛི་ཆུང་བ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་སྦེ་
མཐོང་པ་ཅིན་ སྙན་ཞུ་འབད་གནང་ཟེར་ཞུ་ཡི།

མེ་རླུང་རྒྱ་ཛི་མ་ལང་པའི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་བཞིན་དུ་ གསུང་གྲོས་ཚུ་འབྱཱིང་སྟེ་རང་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོས་འབྱཱིང་ཡི།
དེ་ལས་ སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་སྐོར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལས་

ཕར་ལུ་ མི་རེ་ལུ་རྒྱ་ཛི་ཚུ་ ལེ་ཤཱ་སྦེ་མེན་པར་ རེ་རེ་རྐྱངམ་ཅིག་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ བཟོ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་བའི་
གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་

བཟའ་ཁང་ཚུ་གིས་

མེ་རླུང་རྒྱ་ཛི་ཆུང་བ་འདི་

ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོགཔ

ངེས་བརྟན་བཟོ་གནང་

དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་ བསྟན་རྒྱས་ལས་ཁུངས་དང་ སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་ཁང་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ག་རང་ལུ་ཐོབ་ཚུགསཔ་
བཟོ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་ཚུ་བྱཱིང་ཡི།

རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ལམ་ལུགས་དང་སྲིད་བྱཱིས་དེ་ཡང་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། མེ་རླུང་དེ་

བཀྲམ་སྤེལ་ལས་སྡེ་མེན་པའི་

གཞན་མི་ཚུ་གིས་ ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་ལམ་ལུགས་བཟོ་དགོཔ་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ འདི་བཟུམ་བཙོང་སར་
མཐོང་པ་ཅིན་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དོན་དེའི་ཐད་དུ་ རྒཔོ་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས་ཕར་
མི་དམངས་ལུ་ གོ་བ་གསལ་བཤད་འབད་དེ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཐོག་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དགོ་པའི་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་དེའི་སྐོར་

གྲོས་བསྡུར་རྒྱསཔ་སྦེ་གནང་བའི་མཐར་

མེ་རླུང་རྒྱ་ཛི་དེ་

ག་རང་་ལུ་ལངམ་སྦེ་

ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་

ནག་ཚོང་རྐྱབས་མི་ལས་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཐད་ཁར་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ ལཱ་འབད་ནིའི་ འགོ་བཙུགས་
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ཡོད་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ དཔེར་ན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཤོག་བྱང་card གི་ལམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་
ནཱ་རྩི་མ་གཤམ་ལུ་ཡང་ ལམ་ལུགས་བཙུགས་ཚུགས་པའི་བསྒངས་ལས་ དཀའ་ངལ་ སེལ་ཚུགསཔ་སྦེ་་བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་
ཞུ་བཞིན་ དེ་བཞིན་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་དང་ལས་སྡེ་ཁ་ཐུག་ལས་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།

༢.༣/ ཚོང་ཁྲལ་སྐོར༔

ཚོང་པ་དབྱེ་ཁག་སོ་སོར་ལུ་ ཚོང་ཁྲལ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཕོག་ཡོད་མི་དེ་ དུམ་གྲྭ་ཅིག་བསྒྱུར་བཅོས་ཡར་སོངཔ་བཟུམ་སྦེ་ཚོར་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་
སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་དངུལ་ གཅིག་འབུམ་མན་ཆད་ཚོང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ ཁྲལ་
མ་ཕོགཔ་འབད་ཨིན་རུང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚོང་ཁྲལ་ཚུ་ ཡངས་ཆག་མེད་པར་བཀལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ བྱག་

ཕྱོགས་རྒཔོ་ནས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ ཁྲལ་གྱི་ཐད་ཁར་ དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་འདི་ ཚོང་ཁང་གི་འབབ་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་བཀལ་དོ་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཚོང་དང་འབྲེལ་
བའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

གྲོང་གསེབ་ནང་ལས་ཕར་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཁང་དང་ཚོང་འབྲེལ་ཆུང་བ་

ལ་སོགས་

པ་ལུ་ ཚོང་གི་དབྱེ་ཁག་དང་ ཁྲལ་བཀལ་ཐངས་ཡང་ དབྱེ་རིམ་སོ་སོར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་ནས་ གསལ་ཞུ་
ཕུལ་ཡི། འོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་ཐད་ཁར་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕོག་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།
འོང་འབབ་ཐད་ཁར་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ བཀལ་སྲོལ་མ་གཏོགས་

ལྷག་པར་དུ་ ཁྲོམ་དང་ གྲོང་གསེབ་

ཚོང་ཁང་གི་ཁྲལ་ དབྱེ་ཁག་སོ་སོར་སྦེ་བཀལ་ཡོད་པའི་སྐོར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡོདཔ་དང་ གཙོ་བོ་ སྲིད་བྱཱིས་དང་ ལམ་ལུགས་ ཧ་གོ་དགོཔ་
ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་གསུང་གྲོས་ཚུ་བྱཱིང་ཡི།
རྫོང་བདག་གི་བསམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་ ཚོང་ཁྲལ་ཐད་དུ་ ཚོང་བཙོང་མི་གི་ཡིག་ཆས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཁྲལ་བཀལ་ནི་ཡོདཔ་དང་ དེ་འབདཝ་ལས་
ཡིག་ཆས་ཚུ་ དྲན་ཐོ་བཞག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། ད་རེས་ནངས་པར་ ཚོང་དཔོན་མངས་ཤོས་ཀྱིས་རང་
ལེགསཤོམ་སྦེ་དྲན་ཐོ་མ་བཞག་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

ཡིག་ཆས་དེ་

གོང་གསལ་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ ཆང་གི་ཚོང་ཁང་ཚུ་ ས་གནས་སྤོ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་སྐོར་ལས་ ཞུ་བ་འབད་མི་ལུ་
དེའི་ཐད་དུ་ ས་སྒོ་འདི་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་བཏོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་སྒོ་འཁོད་ཡོད་མི་འདི་ནང་རང་ ཚོང་ཁང་ཡང་བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་

བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་དོགས་གསལ་འབད་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ཆོག་ཐམ་དེ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་རྒཔོ་འདི་ལས་ ཆ་འཇོག་གནང་ཐོག་
ཚོང་ཁང་གི་ས་གནས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་དགོཔ་སྦེ་ ཞུ་གནང་ཡི།
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ཆང་ཁང་བཙུགས་ནིའི་ཐད་ཁར་

རྒེད་འོག་ནང་ལས་

ག་དེ་དྲག་བཀག་བསྡམ་འབད་དགོཔ་སྐོར་

ཚོགས་དམངས་ལུ་

དྲན་གསོ་

གནང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ག་དེ་ མར་ཕབས་ཚུགས་ཚུགས་འབད་དགོཔ་ལས་ ལག་ཁྱེར་ཞུ་བ་འོང་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྒེད་འོག་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་ གོ་བ་གསལ་བཤད་ཐོག་ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
གད་ལྟག་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་
ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

རྒེད་འོག་འདི་ནང་ལུ་

ཆང་ཚོང་རྐྱབ་མི་

ལེ་ཤཱ་འཐོན་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

འཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།

དེའི་ཐད་དུ་

འདི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་

ཆང་ལས་བརྟེན་པའི་དཀའ་ངལ་དང་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་

རྒེད་འོག་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་འབད་བ་ལས་

འགན་འཁུར་འབག་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་་

རྒེད་འོག་གི་གནས་སྟངས་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་དང་ བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་དགོཔ་སྐོར་ གསུང་གྲོས་གནང་བའི་སྐབས་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གནད་དོན་དེ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ དབང་ཚད་མེདཔ་སྦེ་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ དེའི་སྐོར་ལས་

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་གཅིག་ རྒེད་འོག་ག་རང་གིས་ནང་ལུ་ བརྐྱབས་གནང་དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ བདག་སྐྱོང་
ཧོངས་ལས་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་ དེ་བཞིན་ བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་གནང་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི། གད་ལྟག་ན་
རྒེད་འོག་ལས་ཞུ་བ་འབྱོར་བཞིན་དུ་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

ལུང་ཕྱོགས་བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་ཟེར་

ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཞུ་བ་དེ་ བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་མ་ཐོབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ སྙན་ཞུ་ལྷོད་པ་ཅིན་ བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གིས་
ཕྱག་ཞུ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་

ཚོགས་དམངས་ནས་གསུང་གྲོས་གནང་བའི་རྗེས་སུ་

ཚོང་ཁྲལ་ཐད་དུ་

ཚོང་བཙོང་མིའི་ཡིག་ཆས་དང་འཁྲིལ་

ཁྲལ་བཀལ་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ གཞུང་གི་ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ བཀལ་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

དེ་བཞིན་དུ་ ལག་ཁྱེར་མེད་པའི་ ཆང་གི་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་མིའི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒེད་འོག་ག་རང་ནང་ལུ་
འཕྲལ་མགྱོགས་ཅིག་རང་ ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་གནང་ནི་དང་ འདི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཅིག་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་
གྲུབ་ཡི།

༢) གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ལས༔

༢.༡/ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ལྟོ་ཐོབ་སྦེ་ བཟོ་གནང་དགོཔ་སྐོར།

གད་ལྟག་ན་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ གཡུས་སྒོ་ཐག་རིང་སར་ལས་འོང་མི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ལས་ སྨན་ཁང་

ནང་ལས་ ལྟོ་ཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་གི་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ གད་ལྟག་རྒཔོ་གིས་ཕུལ་ཡི། དེ་ཡང་ ཐག་རིང་སར་ལས་
འོང་མི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལྟོ་ཐོབ་ནི་ཡོད་པ་ཅིན་ བྱ་སྟབས་བདེ་ནི་མ་ས་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གི་ཐད་དུ་ རྫོང་ཁག་གསོ་བའི་
འགོ་དཔོན་གྱི་ཞུ་མི་ནང་ དཀའ་ངལ་དེ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིནམ་སྦེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཨིན་རུང་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ སྡེ་རིམ་
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

༢ པའི་ནང་ ལྟོ་ཐོབ་ནིའི་སྲིད་བྱཱིས་མེད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ ང་བཅས་ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༢ པ་ ལེ་ཤཱ་ཡོདཔ་ལས་
ག་རང་ནང་ ལྟོ་ཐོབ་བཟོ་ནི་འདི་ ང་བཅས་ལུ་ དབང་ཚད་མེད་དེ་འབད་རུང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་བ་ཅིན་ དྲག་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་
མ་གཞི་

Institutional delivery 100%

ཟེར་བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལྟོ་ཐོབ་བཟོ་ནིའི་ གསུང་གྲོས་འབྱཱིང་ཡོད་པའི་

སྐོར་ལས་ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་ཡི།
གདུང་ན་རྒཔོ་གི་ཞུ་མི་ནང་ ས་གནས་མཐའ་ཟུར་གྱི་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ གཞུང་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༢ པའི་ནང་ ལྟོ་ཐོབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ བཟོ་བཟོཝ་ཅིག་མེད་རུང་ མི་ཉམས་
ཆུང་གི་དོན་ལས་

ཐོབ་ཐངས་ཅིག་བཟོ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་

འོས་འབབ་ཚུ་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་

བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ལྟོ་ཐོབ་ཅིག་བཟོ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གནད་དོན་དེའི་ཐད་དུ་

གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༢ པའི་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ལྟོ་ཐོབ་པའི་སྲོལ་ཅིག་མེདཔ་ལས་

གད་ལྟག་ན་དང་གདུང་ན་ཚུ་ནང་ ལྟོ་ཐོབ་ཅིག་བཟོ་བ་ཅིན་ གཞན་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ཡང་ དེ་བཟུམ་གྱི་དཀའ་ངལ་ འོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་

དེ་བཞིན་དུ་ མི་སེར་ལུ་ དཀའ་ངལ་ ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་ལས་ རྫོང་ཁག་གསོ་བའི་སྡཻ་ཚན་བརྒྱུད་དེ་ གཞུང་ལུ་སྙན་འབུལ་ཅིག་
ཞུ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།
༢.༢/ གྲོང་གཡུས་སྨན་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཞབས་ཏོག་འུར་ལཱ་བཀལ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་དང་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ གླ་ཆ་དགོཔ་སྐོར།

གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ལས་གྲོས་གཞི་ཕུལ་མི་ནང་ གྲོས་གཡུས་སྨན་པ་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་འུར་ལཱ་མ་ཕོགཔ་སྦེ་ གཞུང་གིས་ ཁ་ཐུག་

ལས་བཀའ་ཤོག་གནང་མི་འདི་གིས་
སྨན་པ་ཚུ་ཡང་

རྒེད་འོག་འདི་ནང་ལུ་

ཞབས་ཏོག་འུར་ལཱ་ཚུ་

འདྲ་མཉམ་སྦེ་རང་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱཱིང་དོ་ཡོདཔ་ལས་
ཕོག་དགོ་པའི་ཞུ་ཡོདཔ་དང་

ད་ལས་ཕར་

འདི་ནང་ལུ་

ཁོང་གྲོང་གཡུལ་

མི་རློབས་ཀྱི་མ་ལང་པའི་

དཀའ་ངལ་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དེའི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་སོ་སོར་ཚུ་ནང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་སྦེ་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། གནད་དོན་
དེའི་སྐོར་ལས་ གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ གྲོང་གཡུལ་སྨན་པའི་ལས་རིམ་དེ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་ ༣༥ དེ་ཅིག་འགྱོ་
ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱཱིང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱཱིང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། མི་སྡེ་གིས་
བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་གོ་སྐབས་གཅིག་དེ་ གྲོང་གཡུལ་སྨན་པ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ གྲོང་གཡུལ་སྨན་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་དགོཔ་སྦོམ་སྦེ་རང་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ གུང་པ་ཉུང་ཤོས་སྦེ་ཡོད་མི་རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་འུར་ལཱ་ཞུ་དགོ་པའི་སྐབས་
མི་རློབས་ཀྱི་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ ཡང་ན་ ཁོངས་ལུ་ ཐོབ་ཐངས་ཅིག་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གནང་པ་ཅིན་
འུར་ལཱ་ཚུ་ དགོངས་ཡངས་གནང་དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ཐོབས་ཐང་གི་སྐོར་ལས་ ད་ལྟོ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་
བསྒངས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

དེ་ལས་ གདུང་ན་རྒཔོ་གི་ཞུ་མི་ནང་ གྲོངས་གཡུལ་སྨན་པ་ཚུ་གིས་ཐོབ་ཐངས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱིས་རྒཔོ་ལུ་
གྲོང་གཡུལ་སྨན་པ་བཏོན་ནིའི་དཀའ་ངལ་འབྱཱིང་དོ་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལོ་བསྟར་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་འཐུས་ཡར་གསེང་གནང་དགོ་པའི་ཁར་ལུ་ བཟའ་འཐུང་
གི་འཐུས་སྦེ་ ཁོང་རའི་ཉིན་གྲངས་ཐོབ་ཐངས་འཐུས་ནང་ལས་ གཏོགས་ནི་མེདཔ་ཅིག་མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ལས་གྲོས་གཞི་ཕུལ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་དང་གཡུས་ཚན་ཐདམ་ཐད་ཁར་ལས་ཕར་ གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡན་ ལག་སྨན་
ཁང་རེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་འདི་གིས་ མི་སེར་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱཱིང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྨན་སྤྲོད་ཁང་འདི་ནང་ལཱ་འབད་མི་ གྲོང་གཡུལ་སྨན་
པ་རེ་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ གླ་ཆ་མེད་པར་ ཞབས་ཏོག་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་

གླ་འཐུས་ཅིག་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་ལུ་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གི་ཞུ་མི་ནང་ གྲོང་གཡུལ་སྨན་པ་ཚུ་ལུ་ མི་མང་ལས་
བསྡུ་ལེན་འབད་ དེ་ སྤྲོད་དགོ་པ་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་མང་གི་དོན་ལུ་ གྲོང་གཡུལ་སྨན་པ་སྦེ་ ཐོབ་ཐངས་ ག་ནི་ཡང་
སྤྲོད་ནི་མེད་པར་ འཐུ་དེ་བཞགཔ་ད་ལུ་ཡང་ ཁོང་ལུ་ ཁྱལ་ཕོག་ཕོགསཔ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་
ཁོང་རའི་ལཱ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཁོང་གིས་འཐུས་དེ་ ཡར་གསེང་འབད་དེ་ འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ གནང་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

སྦྱོང་བརྡར་གྱི་འཐུས་ཐོབས་ལམ་ཐད་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣༠༠ རེ་སྤྲོད་དོ་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཡར་གསེང་འབད་ནིའི་ཐད་དུ་ གསོ་བའི་
ཞལ་འཛོམས་ནང་ཡང་ གསུང་གྲོས་འབྱཱིང་ཡོདཔ་ལས་ དུམ་གྲྭ་ཅིག་ཡར་གསེང་འགྱོ་འོང་ཟེར་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ གསོ་བའི་ འགོ་དཔོན་ནས་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། གྲོང་གཡུལ་སྨན་པ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་ལུ་ ལམ་ལུགས་གཅིག་ བཟོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་
དམངས་ལུ་ གནས་ཚུལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཞུ་ཡི།
སྨན་ཁང་གི་སྣུམ་འཁོར་ Ambulance ཞབས་ཏོག་ཐད་ཁར་

གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡོདཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཅིན་

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༡༡༢ ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་ཐོག་ ཞབས་ཏོག་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ལམ་ལུགས་བཟོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
ཉིན་འཐུས་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣༠༠ རེ་གནང་སྲོལ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་བཞིན་དུ་ འདི་ལུ་མ་འཐུསཔ་མེདཔ་སྦེ་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
སྨན་ཁབ་རེ་བརྐྱབས་པར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ དང་ གཞན་ཟླ་རིམ་གྱི་ལས་རིམ་སྐབས་ལུ་ ཐོབ་ལམ་ཐད་དུ་ གསུང་གྲོས་གནང་བའི་སྐབས་

སྣུམ་འཁོར་ལམ་མ་ཐལ་སར་ལུ་ ཅ་ཆས་ལེན་པར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་ལུ་ འཐུས་ཐོབ་ཐབས་དང་ཉིན་འཐུས་ཚུ་ཡང་ ཐོབ་ཐངས་གཅིག་
གཟིགས་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་གསོ་བའི་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
༢.༣/ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུའི་ཐོབ་ཐངས་སྐོར།
བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུའི་ འགན་ཁུར་དང་འགན་འཁྲི་ཐད་ཁར་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་
ཧིང་སངས་ས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཐོབ་ལམ་ཐད་ཁར་ འགན་ཁུར་དང་འགན་འཁྲི་ལྟར་དུ་མེདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ཡང་ འགན་ཁུར་
དང་འབྲེལ་བའི་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་བཟོ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ། དེ་ལས་ དང་བཞག་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་དང་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་
ཁྲི་འཛིན་ཚུའི་ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ ཚོགས་པ་ཚུའི་ཉིན་ འཐུས་(DSA) དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣༠༠/- ལུ་ ཡར་གསེང་གནང་ནི་གུར་
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION
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གྲོས་ཆོད་གྲུབ་རུང་ དེའི་སྐོར་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚད་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་མ་གནང་པར་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་
འདུ་བརྒྱུད་དེ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་གཅིག་ཕུལ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ལས་ཕུལ་ཡོད། དེ་ནང་ལུ་ སྨད་ལྟག་

རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཉིན་འཐུས་ ༣༠༠ གུར་ ཡར་གསེང་གནང་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་
གནང་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ དེ་བཞིན་དུ་ ཐོབ་ནི་མེདཔ་ལས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒཔོ་དང་དམངས་མི་ཚུའི་

ལོ་བསྟར་གྱི་འཐུས་ཐོབ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ བསྒྱུར་བཅོས་གནང་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་མི་ཚུ་ མ་ཐོབ་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་དེའི་ཐད་དུ་

དེ་རེས་གཞུང་གསརཔ་གིས་

དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་

གནས་ཚུལ་དང་ གྲོས་འཆམ་བྱཱིང་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཞིན་བཞག་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་

ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་

ཐོབ་ཐངས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་སྐོར་ལས་

གསུང་གྲོས་གནང་ནི་ཟེར་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་ལས་

བཅའ་ཁྲིམས་གཅིག་ ཆ་འཇོག་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཐོབ་ཐངས་དེ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མི་འོང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ད་རེས་
སྤྱི་ཚོགས་ ༢ པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༡ པའི་ནང་ལུ་ དེའི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་སར་མ་མཇལ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ ད་རེ་ས་ གཞུང་གིས་ དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་ཐོག་ལས་
ཡོདཔ་ལས་

དེ་བཞིན་འཐུསཔ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་དང་།

གལ་སྲིད་

ཤུལ་ལས་

ཐོབ་ཐངས་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་ནིའི་ལས་རིམ་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་

ཞུ་བ་ཅིག་

ཕུལ་ནི་སྦེ་བཞག་ཡི།

༣) སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་ལས༔
༣.༡/

རྒེད་འོག་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་ཐོབ་པའི་ གླ་རིན་ མཐོ་བའི་སྐོར་དང་ འདི་ནང་ ལཱ་འབད་མི་

ལས་བྱེད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་བལྟ་རྟོག་སྐོར།

རྒེད་འོག་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ལས་ཐོབ་མི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་(internet services) ཚུའི་ སྤྱོད་འཐུས་ མཐོ་བའི་སྐོར་ལས་དང་
ལྟེ་བ་འདི་ནང་

ལཱ་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་འདི་

ག་གིས་བལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་

སྦོང་སྒོ་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་

རྒེད་འོག་

བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་ ༢ དེ་ཅིག་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཐོབ་ཐོབ་སར་རང་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ འདི་ནང་གི་
སྤྱོད་འཐུས་

དུམ་གྲྭ་ཅིག་མཐོ་སུ་སྦེ་

ཕོག་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི།

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

ཁྱིམ་རྐྱབ་གནང་སྟེ་

ཞབས་ཏོག་ཚུ་

བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གུར་ གླ་རིན་ཚུ་ མཐོ་དྲག་སྦེ་ བཀལ་དགོཔ་མེད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ འདི་ནང་ལཱ་འབད་མི་
དེ་ཡང་ ལྟག་ལས་གོངམ་མེདཔ་ལས་ ཡིག་ཚང་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ འོང་དོ་ག་དང་ ནམ་འགྱོ་དོ་ཚུ་ བལྟ་རྟོག་འབད་མི་ ཐད་ཀར་དུ་
ག་གིས་བལྟ་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ མེདཔ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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ཡོངས་འབྲེལ་སྤྱོད་འཐུས་དང་གཞན་སྤྱོད་གླ་དེ་
ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

བརྡ་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་གནང་ཡོདཔ་དང་
བཟོ་ནུག་ཟེར་ཞུ་

ད་ལྟོ་བཀལ་མི་གླ་རིན་དེ་

རྫོང་ཁག་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་ནས་

ཚོགས་དམངས་ལུ་

ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཐད་དུ་ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་གནས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གིས་རང་ བལྟ་དགོཔ་བཟུམ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

སྤྱོད་འཐུས་ཐད་ཁར་ ས་གནས་གཞན་ཁར་འགྱོ་མ་དགོ་པར་ རྒེད་འོག་ནང་ལས་རང་ ཞབས་ཏོག་ཐོབ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གི་
ཚད་གཞི་བརྩམ་གནང་མི་གུར་ མ་འཐུསཔ་ཅིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་

བདག་འཛིན་འབད་མི་ཐད་ཁར་

ས་གནས་ཀྱི་རྒཔོ་ལུ་

དབང་ཚད་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་

ཚོགས་དམངས་ནས་

གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་འཐུས་མཐོ་དྲག་སྦེ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་འབྱཱིང་སྟེ་ དེའི་གོང་ཚད་གཅིག་
འོས་འབབས་དང་བསྟུན་ བཟོ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཅིག་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁུངས་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སྐོར་ལས་དང་ འདི་ནང་ལཱ་འབད་མི་ལུ་
འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ག་གིས་འབད་ནི་ཨིན་ན་ གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ལོག་སུ་སྦེ་རང་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་བྱཱིང་ཡི།
ལོག་ཅི་ན་རྒེཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མི་སྡེ་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་མེད་མི་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ བརྐྱབ་ནིའི་ལས་རིམ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་

དེའི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་རིམ་ ༣ པའི་ནང་ བརྐྱབ་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་སྦེ་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་
དེ་བཞིན་འཐུསཔ་སྦེ་བཞག་ཡི། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་ རང་བཞིན་སླར་བྱཱིང་རྒྱ་སྐྱེད་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་ དེ་ནང་ཡང་ ལོག་སུ་སྦེ་ བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་སྙན་འབུལ་ཞུ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
རྫོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གོང་ཚད་ མཐོ་བའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་བཀལ་མི་ གོང་ཚད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་
༧༠

དེ་ཅིག་ ཕབས་ཐོག་ལས་

ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

དེ་ལས་ བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་

མ་གཞི་

ཞབས་ཏོག་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ ཕན་ཐོག་བྱཱིང་ཡོད་རུང་ འདྲ་པར་དང་འགན་རྒྱ་ཁྲིམས་རྟགས་ འོང་འབབ་འགྲེམས་རྟགས་ ལ་སོགས་
པའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ སྤྲོད་ནི་མེད་པའི་ཞུ་བ་དང་ དེའི་སྤྱོད་འཐུས་ཡང་ དྲག་པས་ཟེར་ཞུཡི།
རྫོང་རབ་ཀྱིས་བསམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་

ཞབས་ཏོག་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ལུ་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་མཉམ་འབྲེལ་མ་མཛད་པའི་སྐོར་ལས་

ཞུ་ཡོདཔ་དང་ དེ་འབདཝ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ ལམ་ལུགས་གསརཔ་བརྩམ་ད་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་དང་མི་སེར་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་
འབད་དགོ་ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ཡི། གྲོས་བསྟུན་ཞིབ་པར་གནང་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དེ་ དུས་ཡུན་ཡང་ ལེ་ཤཱ་སྦེ་རང་

ལེན་ཐོག་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོསཔ་སྐོར་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ཞབས་ཏོག་གི་གོང་ཚད་མཐོ་བའི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་ནང་ལུ་
དེ་བཟུམ་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ས་གནས་བདག་སྐྱོང་ཚུ་དང་

གྲོས་བསྟུན་དང་

མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་སྐོར་ རྫོང་བདག་ཚུའི་ལོ་བསྟར་ཞལ་འཛོམས་ནང་ཡང་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཞུ་ཡི།

བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་ བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དཀའ་ངལ་བྱཱིང་ཡོད་
པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
Page 12 of 44

1-Oct-14

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

གནད་དོན་དེ་འི་སྐོར་གསུང་གྲོསཡུན་རིམས་སྦེ་གནང་བའི་མཐའ་མར་

ཞབས་ཏོག་གི་གོང་ཚད་དེ་ མཐོ་དྲག་འབད་ཝ་ལས་

དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ གོང་ཚད་ཚུ་ ཕབས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཅིག་ གཞུང་ལུ་ ཕུལ་ནི་གུར་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
འདི་ནང་ལཱ་འབད་མི་

བདག་འཛིན་འཐབ་མིའི་སྐོར་ལས་

གསལ་རི་རི་མེདཔ་ལས་

འདི་ཚུ་ཡང་

ལས་སྡེ་ག་གིས་

མི་སེར་ལུ་
བདག་འཛིན་

འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ བཀོད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུར་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
དེ་ལས་ ཅ་ཆས་ཐད་ཁར་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མེད་མི་ཚུ་ཡང་ མ་ཚང་ཚངམ་སྦེ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ ཆ་ཚང་སྦེ་

བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
༣.༢/ སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་དེ་ རྒེད་འོག་ ༢ སྦེ་ བཟོ་གནང་དགོཔ་སྐོར།
སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་འདི་རྒེད་འོག་ ༢ སྦེ་ བཟོ་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལས་ ཧེ་མ་ལས་རང་ གྲོས་གཞི་ཕུལ་སྟེ་རང་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་
གྲུབ་འབྲས་ཅིག་འཐོན་མ་ཚུགས་པའི་སྐོར་དང་

མི་རློབས་ལས་བཅད་རུང་

མངམ་ཡོདཔ་ལས་

གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་

མི་སེར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཁྱབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ རྒཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཧེ་མ་ཚོགས་པ་ ༢༤

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིལ་ ཚོགས་པ་ ༥ དང་ ༨ བར་ན་མེདཔ་ལས་ ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱཱིང་ཡོད་
ལུགས་ཞུ་ཡི། དེ་གིས་འབད་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།

དེའི་སྐོར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་ མ་གཞི་རྒྱལ་ཁབ་གང་འཕེལ་འགྱོ་ཡི་རང་ རྒེད་འོག་གི་གྲངས་ཚད་ཡང་ ཉུང་སུ་
འགྱོ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་

སྦོང་སྒོ་དང་དར་ལ་རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་

བལྟ་བ་ཅིན་

སྦོམ་སྦེ་ཡོད་པའི་་ཁར་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ་

མང་ཤོས་རང་ ཐག་རིང་སར་དང་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྦེ་མཐོང་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ རྒེད་འོག་ ༡ འདི་ ༢ སྦེ་ བཟོ་ནི་སྦེ་མེན་པར་
རྒེད་འོག་ ༡༡ དེ་ ག་རང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ དཔྱ་བགོ་དེ་གིས་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི།

དེ་བཞིན་དུ་ རྒེད་འོག་ ༡༡ ག་རང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ གནས་སྟངས་ཚུ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ གང་མཚམས་ཀྱི་གསུང་གྲོ ས་གནང་སྟེ་ གཞུང་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་ བཞག་ཡི།
༣.༣/

སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་

ས་གནས་

མེ་རི་རྩེ་མོར་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་མི་

ཡིག་ཚང་གི་ཁྱིམ་ སློབ་གྲྭ་ལུ་ རྩིས་སྤྲོད་གནང་དགོཔ་སྐོར།
མེ་རི་རྩེ་མོར་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་མི་

རྒེད་འོག་གི་སྒོ་ནོར་རྒྱ་བསྐྱེད་ཡིག་ཚང་གི་ཁྱིམ་དེ་

རྒེད་འོག་གི་སྒོ་ནོར་རྒྱ་བསྐྱེད་
སློབ་གྲྭ་ལུ་

རྩིས་སྤྲོད་གནང་

དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ སྦོང་སྒོར་དམང་མི་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ སློབ་གྲྭ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སློབ་གྲྭ་ལུ་ཕན་ཐོག་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་་
སློབ་གྲྭ་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་ མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ མ་འོང་པ་ལུ་
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
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སྒོ་ནོར་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲུལ་ཁང་རེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་དགོ་པ་ཅིན་ དགོཔ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི་། ཨིན་རུང་ དེའི་སྐོར་ལས་ སྒོ་ནོར་ལས་
ཁུངས་ལྟེ་བ་ལུ་ མ་འོངས་འཆར་གཞི་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་གའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ལན་གསལ་ཞུ་གེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།

དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ ཁང་མིག་གཉིས་དེ་ ད་ལྟོ་ སློབ་གྲྭ་གི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་
སློབ་གྲྭ་ལུ་ཕན་ཐོག་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ སློབ་གྲྭ་ལུ་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་ཞུ་མི་ནང་

ཁྱིམ་དང་ཁྲམ་དེ་

ས་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་འོག་ལུ་འབད་བ་་ལས་

ལྷན་ཁག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ སློབ་གྲྭ་ལུ་ སྤྲོད་རུང་མ་འཐུསཔ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ གནད་དོན་དེའི་ཐད་དུ་ ཁྱིམ་དེ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ལུ་ཕན་ཐོག་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ལས་
རྩིས་སྤྲོད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི། དེའི་སྐོར་ལས་
དང་ལེན་འབད་དགོཔསྦེ་བཞག་ཡི།

ས་ཁྱིམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སློབ་གྲྭ་ལུ་

ཤེས་རིག་དང་ རང་བཞིན་སླར་བྱཱིང་འཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་

མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་

༤) དར་ལ་རྒེད་འོག་ལས༔

༤.༡/ ཚེ་འདས་ རྒཔོ་གིས་ རྒེད་འོག་རྩིས་ཁྲ་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་ རྩིས་ཆད་འཐོན་མི་འདི་ དགོངས་ཡངས་གནང་ཐབས་ཀྱི་སྐོར།

དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའི་ཚེ་སྲོག་ཉེན་བཅོལ་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ༡༣༢,༢༨༥/- དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་ས་ཁྲལ་ནང་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ ༦༡,༢༦༨/- དེ་ལས་ ཀེ་མ་གླ་ཁ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༦༦,༨༢༦/- འབག་ཡོད་མི་འདི་

རྩིས་ཁ་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་ལུས་ཡོད་པའི་གྲོས་གཞིར་སྐོར་ལས་༼བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣༦༠,༣༧༩/-༽ དར་ལ་རྒེད་འོག་གི་
དམངས་མི་གིས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ མ་དངུལ་རྩིས་ཆད་ཞུགས་མི་ཚུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་
གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ འཕྲངམ་འཕྲང་སར་ དགོངས་ཡངས་གནང་ནིའི་ འོས་འབབ་དང་
ལམ་ལུགས་མེད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

མ་དངུལ་དེ་ཅིག་

ཚེ་འདས་རྒཔོ་གིས་ལག་པར་བཞག་ཡོདཔ་དང་

ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་

གནད་དོན་བཟུམ་མཐོང་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཁོ་རང་ཚེས་འདས་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཅིག་འཐོན་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་བརྐྱབ་སྟེ་
རྩིས་ཧིང་སངས་ས་མ་བཟོ་བའི་སྔོན་ལས་ རྐྱེན་ངན་འབྱཱིང་སྟེ་ཡར་སོང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གནད་དོན་དེའི་དོན་ལུ་ དྲགོས་རྫོང་རབ་ཀྱི་གཙོས་པའི་ རྒཔོ་ ༢ དང་ རྩིས་འཛིན་པ་ ༡ བཅས་ ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་ཐོག་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཐིལ་ཕྱིན་འབད་དེ་ བལྟ་ཞིནམ་ལས་ དེ་བསྟུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་དེ་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ གསུང་གྲོས་
གནང་་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
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༤.༢ སྐལ་བཟང་རི་བླམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་སྐོར།
སྐལ་བཟང་རི་སྤྱི་འོག་ནང་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ལྷ་ཁང་གཅིག་བཞེངས་པའི་བསྒངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་ཁར་ བླམ་གཅིག་ཡང་ གསར་

བསྐོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ཚུན་་བླམ་འདི་གི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ ཉི་མ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེའི་ཧོངས་ལས་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༤

ལས་

ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་

བླམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་དེ་

ག་དེ་སྦེ་

ཕུལ་ཚུགས་ག་ཟེར་བའི་ཚ་གྱང་དང་

ད་ལས་ཕར་འབད་རུང་ བླམ་དེ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་བཞེངས་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་ བཞག་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཁོ་རའི་དངུལ་
ཕོགས་དེ་ཡང་ གཞན་བླམ་དང་ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ གནང་ཐབས་ཀྱི་འོས་འབབ་གཟིགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་
དར་ལ་དམངས་མི་གི་ཞུ་གནང་ཡི།

གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ ཆུ་ཁ་རབ་སྡེའི་གྲྭ་ཚང་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ཞུ་མི་ནང་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༤ ལས་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་
དངུལ་ཕོགས་གནང་ནི་ཟེར་ ཞུཝ་བཞིན་དུ་ དེ་བཞིན་འཐུསཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

༥) དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ལས༔

༥.༡/ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་གནང་དགོཔ་སྐོར།
དབྱིན་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གི་ས་ཆ་ཚུ་ རང་སོའི་ལག་ཁྲམ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་

ལ་ལུ་ཅིག་ ཇོ་བདག་གི་མིང་ཁར་ལས་བཏོགས་བཏང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཆ་ལ་ལུ་ཅིག་བཟའ་སྤྱོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ མ་འཇལ་བར་ བཀོག་
བཞག་ཡོདཔ་ལས

དེ་ཚུ་

ཞིབ་དཔྱད་མཛད་དེ་

ག་དེ་སྦེ་་འཛགས་ལུས་ཤོར་སོངཔ་ཨིན་ན་

ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་མཛད་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་

རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ས་འཇལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
འདི་ལུ་

རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་

གནམ་ལོ་

༢༠༡༡

ཐོ་ཅིག་
ལུ་

རྒཔོགིས་ཞུ་མི་ནང་

དེ་ཚུ་

རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕུལ་མི་འདི་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་

རྒྱལ་ཡོངས་ས་འཇལ་གྱི་

ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ དེའི་ཁྲམ་ཐོབ་པའི་རྗེས་སུ་ ཁྲམ་གསརཔ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ འཛག་ལུས་ཤོར་མི་རེ་ཡོད་ན་
མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་ ལོ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ ཧིང་སངས་ས་བཟོ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཡོདཔ་བཞིན་ ལོག་སྟེ་ཁྲམ་གསརཔ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་ཞུ་འབད་མི་ལྟར་ དེ་བཞིན་ མ་བཏུབ་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༥.༢/ ས་ཁྲམ་སྤོ་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ།
དགཔ་སྤྱི་འོག་ སྐྱོང་རྒྱས་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ སྔོན་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་ གུང་དང་ཁྲམ་གཉིས་ཆ་རང་ དགེ་གླིང་

རྒེད་འོག་ནང་ཨིན་རུང་ དབྱིན་ལོ་ ༢༠༠༣ ལུ་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ལུ་ ཁོང་གེ་རང་གི་ས་ཁྲམ་ཨང་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་
འོག་ནང་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབད་གཏང་མི་འདི་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་འབད་རང་འབྱཱིང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་

ང་བཅས་ཕམ་ཚུ་དཀའ་ངལ་འབྱཱིང་དོ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ལོག་ཤུལ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་དང་ དཀའ་ངལ་མི་འཐོན་ནི་གི་
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
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དོན་ལས་ ས་ཁྲམ་འདི་སླར་ལོག་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་རང་ གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ བཀྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་རྒཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་ཡང་
དབྱིན་ལོ་ ༢༠༠༣་ལུ་ ས་འཇལ་སྐབས་ གུང་པ་ ༢༡ དེ་ཅིག་གི་ས་ཆ་འདི་ཚུ་ ཕུན་གླིང་འོག་ལུ་ཚུད་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་
རྒེད་འོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་དགོ་པའི་སྐབས་ ས་ཁྲམ་དང་མི་རྩིས་ཚུ་ རྒེད་འོག་སོ་སོར་ནང་འབད་བ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་
ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འགོ་བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་ བཅད་མཚམས་
བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། མ་གཞི་ མི་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ལུ་ ཁྲམ་དེ་ མི་རྩིས་ག་སྟེ་ཡོད་སར་ལུ་རང་ ཁྲམ་བརྐྱབ་

དགོཔ་སྦེ་མེད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ སྐྱོང་རྒྱས་ཁ་གི་ས་དེ་ སྔོན་དང་ཕུག་ལས་རང་ དགེ་གླིང་
རྒེད་འོག་ནང་རང་ཨིནམ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་
དྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་

བྱ་སྟབས་མི་བདེ་ཨིནམ་དང་ ཨིན་རུང་

བཙག་འཐུ་གི་བཅད་མཚམས་དེ་གིས་ཡར་སོངམ་

གནས་སྐབས་ཅིག་

ས་གནས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་མི་རྩིས་དེ་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ བཙུགས་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་དེའི་ཐད་དུ་ ད་ལྟོ་ བཅད་མཚམས་ཀྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ གལ་སྲིད་ཤུལ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་སྦེ་རང་
འཐོན་པ་ཅིན་ ཡང་བསྐྱར་གསུང་གྲོས་གནང་ཐོག་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
༥.༣/ སྐམ་ཇི་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་རྩིགཔ་བརྐྱབ་དགོཔ་སྐོར།
སྐམ་ཇི་ལྷ་ཁང་འདི་ ནམ་བྱཱར་ཆར་ཆུ་འབོལ་བའི་གནད་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་རྒྱབ་ལས་ ས་རུད་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཐོན་ནི་འདི་གིས་ ལྷ་ཁང་
འདི་ལུ་ གནོད་པ་སྦོམ་འབད་རང་ འབྱཱིང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ དྲཱན་ཀྲཊ་(Dantak) ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་རྩིགཔ་ ཅིག་བརྐྱབ་གནང་ཐབས་
ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ རྐྱེན་ངན་ལས་བཟློག་ཐབས་ཞིག་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ གྲོས་གཞིར་ཕུལ་མི་ནང་ མ་གཞི་ གནད་དོན་དེ་ ཧེ་མ་ལས་

རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་གནས་ཁར་ སོང་སྟེ་ འཛོམས་འདུ་གཅིག་ཡང་བརྐྱབས་ཏེ་ རྒྱབ་ཁར་གི་རྩིགཔ་ཅིག་བརྐྱབ་ནི་གུར གྲོས་
བསྟུན་བྱཱིང་ཡོད་རུང་

མ་བརྐྱབ་པར་ཡོདཔ་ལས་

འདི་ཚུ་

དྲན་ཀྲཊ་ཁ་ཐུག་ལས་བརྐྱབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ལྷག་པར་དུ་

གདོང་ཁར་ལས་ཡང་ རྩིགཔ་ཅིག་རྐྱབས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་རྩིགཔ་རྐྱབ་དགོཔ་སྐོར་ དྲན་ཀྲཊ་ལས་འགུལ་དང་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་
སྦེ་བཞག་ཡི།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
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༥.༤/ ཆུ་མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ཚུད་མིའི་ ས་ཆའི་ས་ཚབ་སྐོར།
ས་གནས་སྦུ་ན་ཁ་གཡུས་ཚན་མཇུག་ལུ་ འབྲུག་སླར་འབྱཱིང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆུ་མཛོད་ཁང་བརྐྱབ་

ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སེར་གྱི་ས་ཆ་ཚུད་མི་ཚུ་གི་ས་ཚབ་ལེན་ནིའི་ས་ཆ་ཚུ་ ཁོང་མི་སེར་ཚུ་གིས་བློ་འདོད་ལྟར་དུ་ འཚོལ་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ རྫོང་ཁག་
ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉོགས་བཤད་མེད་པར་སྤྲོད་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྒེད་འོག་ནང་ལཱ་འབད་མི་དང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བྱ་སྟབས་
མ་བདེཝ་མི་འཐོན་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་

དགེ་གིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་

རྒེད་འོག་གི་གུང་པ་ ༢

དེ་ཅིག་ཡང་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་དང་

མི་སེར་གྱི་ས་ཆ་ཚུད་མི་ ས་ཚབ་འཚོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ལས་རང་ ཐོབ་ཚུགསཔ་ཅིག་སྦེ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་

ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་ཞུ་མི་ནང་ ས་ཚབ་ག་རང་ མི་སེར་གྱི་བློ་འདོད་ལྟར་དུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་ཟེར་ རྫོང་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་དང་
ད་ལྟོ་

ལས་འགུལ་དང་གཅིག་ཁར་

ལཱ་དེ་ཚུ་

འབད་བའི་བསྒངས་རང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི་།

ས་ཚབ་ཚུ་ཡང་

མགྱོགས་པར་རང་སྤྲོད་

ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། མི་སེར་ལུ་སྐྱིད་སྡུག་མི་ཕོགས་ནིའི་དོན་ལས་ མི་སེར་གྱི་ས་ཚབ་འདི་ མི་སེར་གྱི་ཁྲམ་ནང་ བཀོད་ཚར་
བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་

ལས་འགུལ་གྱི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ད་ལྟོ་ མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་

སྙན་ཞུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དེའི་ཐད་དུ་

མི་སེར་གྱི་བློ་འདོད་ལྟར་དུ་

ས་ཚབ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་གུར་རང་

ས་ཚབ་སྤྲོད་ནི་འབད་རང་་ལཱ་འབད་བའི་བསྒངས་

ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཞིན་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དེ་ ས་ཚབ་སྤྲོད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི། དེ་ལས་ མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་ཏེ་
ཞིབ་དཔྱད་གནང་སྟེ་ ས་ཚབ་སྤྲོད་ཚུགསཔ་སྦེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ནི་སྦེ་བཞག་ཡི།
རྫོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་

ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་པ་གིས་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་ཐད་ཁར་

མི་སེར་གྱིས་ ག་གདམ་ཁ་བརྐྱབས་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་བཞག་པ་ཅིན་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ ཚོགས་པའི་བསམ་འཆར་དང་

མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ འོས་འབབ་དང་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ བལྟ་དགོཔ་
ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཐད་རི་བ་རི་རང་ མི་སེར་གྱི་ངོས་འཛིན་འབད་མི་གུར་ལས་ སྤྲོད་དགོཔ་ཟེར་མེན་པར་ མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཚོགས་པའི་
ཁ་ཐུག་ལས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
༥.༥/ རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་སྐོར།
སྔོན་རང་གི་ཕ་མས་ཤུལ་བཞག་འབད་གནང་མི་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གྱོན་ཆས་བགོ་དང་དཀྱི་ར་ཚུ་

ད་རེས་

ནངས་པར་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཕར་དང་ དེ་ལས་ ལྷ་ཁང་དང་རྫོང་གཞི་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ ཁག་ཆེ་བའི་དུས་སྟོན་སྐབས་

ལུ་ཡང་ གྱོན་ནི་ལུ་ཚེར་སྣང་བསྐྱེད་མི་འདི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་གོ་དང་དཀྱི་ར་འདི་ མར་ཉམས་ འགྱོ་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ འདི་ལུ་ གྱོན་ཆས་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གོ་བ་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ནི་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཕུལ་ཡི། སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་དེ་ མར་ཉམས་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁག་སྦོམ་ཡོདཔ་དང་
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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གྱོན་ཆས་ལུ་

མ་གནསཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

སྒྲིགས་ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་

འདི་ཚུ་ལུ་

ཁྲིམས་བཀལ་དགོ་པའི་

བསམ་འཆར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཡང་ ཕུལ་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་དེ་ལུ་ གད་ལྟག་ན་རྒཔོ་གིས་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་ལུ་ གཙོ་བོ་བསྟེན་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤེལ་དེ་རང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ གྱོན་ཆས་འདི་ ཤུགས་འབད་རང་ ཉམས་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ ཁྲིམས་དེ་ དམ་དམ་སྦེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་ ག་རང་འབད་རུང་ ལམ་ལུགས་་སྲོལ་དང་གྱོན་ཆས་ བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ ཡིག་ཆས་
ཐོག་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ག་དེ་སྦེ་འབད་དོ་ག་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་
བལྟ་དགོཔ་དང་

ང་བཅས་རང་གིས་བདག་འཛིན་ཐད་དུ་

ཁྲིམས་བཀལ་ནི་གུར་མེན་པར་

མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་

རང་བཞིན་གྱི་

འགན་འཁུར་འབག་དགོཔ་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་ལོག་སུ་སྦེ་བཟོ་དེ་ བདག་འཛིན་ འཐབ་མི་ཚུགས་ནི་
ཨིན་པའི་གསུང་གྲོས་འབྱཱིང་ཡི།

གྱོན་ཆས་ཚུ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱི་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་བ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ སྤྲོད་ནི་དེ་ ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡོད།
འདི་ནང་ ཁྲིམས་བཟོ་ནི་བ་ལས་ དཔེ་བཏོན་ནི་དེ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་བའི་མཐའ་ ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
འཛོམས་འདུ་རེ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་རང་

སྤེལ་དགོ་པའི་གྲོས་བཤད་བྱཱིང་ཡི།

ལྷག་པར་དུ་ རྫོང་ཁག་ལས་འབྱེདཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ དེ་བཞིན་ དང་ལེན་མཛད་དགོ་པའི་གྲོས་བཤད་གནང་ཡི།
རྫོང་ཁག་་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱི་ཞུ་མི་ནང་

གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་

ངལ་རངས་དང་

ཡིད་ཆེད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ང་བཅས་རའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཁག་ཆེ་བའི་ཁར་ རང་སོའི་བསམ་པ་
སེམས་སྐྱེད་ལུ་ རག་ལས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

སྦོང་སྒོ-སྐྱབས་ཆ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་གིས་བསམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་
བསམ་སྐྱེད་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།

སྲིད་བྱཱིས་དང་ལམ་ལུགས་ཐད་ཁར་

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཟེརཝ་ད་

མ་བཟོ་བར་འབད་ཞིནམ་ལས་

འགན་འཁུར་འབག་སྟེ་ གོ་བ་གསལ་བཤད་དང་གོ་བརྡ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྤྲོད་པ་ཅིན་ དྲག་ཟེར་ བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི།

བསམ་པ་

མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་

༦) སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་ལས༔

༦.༡/ ཀེ་བ་ཚོང་འབྲེལ་ཚུ་ རིན་བསྡུར་འཐབ་པའི་སྐབས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱཱིང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ནང་ལཱ་འབད་མི་ རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་སྐབས་ དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ལས་མེན་པ་
ཁོང་རང་དགའ་མི་ཚུ་གི་ཀེ་བ་གོང་ཚད་འདི་ཡར་གསེང་འབད་ནི་ལུ་
ལས་བརྒལ་

གོང་ཚད་མི་སླབ་པས་ཟེར་ཨིནམ་དང་

དུས་ཡུན་བྱིན་ནི་དང་

མ་དགའ་མི་ཚུ་ལུ་

རིན་བསྡུར་གྱི་དུས་ཚོད་མ་ཐོབ་མི་འདི་གིས་

ཚར་གཅིག་དང་གཉིས་

ཁོང་མི་སེར་ལུ་

དཀའ་ངལ་བྱཱིང་
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ཡོད་པའི་སྐོར་ སྐྱབས་ཆ་དམངས་མི་གིས་ཞུ་་མི་ནང་ མི་སེར་ཚུ་གི་རིན་བསྡུར་སྐབས་ བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ནང་གི་མི་རེ་རེ་གཉིས་ཀྱིས་
རང་སོའི་དགའ་མཐུན་དང་འཁྲིལ་ རིན་བསྡུར་གྱི་གོང་ཚད་སླབ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱཱིང་བའི་སྐོར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་་ དེ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་

གྱོང་རྒུད་སྦོམ་ཕོགས་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི། གནད་དོན་འདི་ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་ མ་གཞི་ ཁོང་ཁ་ཐུག་ལས་
ག་ཅིག་རང་འབད་རུང་ དྲང་བདེན་ཐོག་ལས་འབད་དོ་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དོན་དེ་ སྐྱབས་ཆ་གི་མི་རེ་རེ་གཉིས་ཀྱིས་ཞུ་ཡོདཔ་སྦེ་ འཚོར་སྣང་
བྱཱིང་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། གོང་ཚད་ཐད་ཁར་ ཅ་ཆས་གི་སྤུས་ཚད་དང་ ཉོ་མིའི་དང་འདོད་ལུ་ རག་ལས་ཟེར་ཞུ་ཡི། མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་
འབད་འདི་ལུ་ མ་བཏུབ་མི་ག་གིས་འབདཝ་ཨིན་ན་ མི་ངོམ་དང་བཅས་ ལས་འཛིན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། མ་གཞི་
ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ འདི་བཟུམ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འབད་མ་རུངམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་འཐོན་ཚེ་ བདེན་པ་
ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི།
མི་ངོམ་ཐད་ཁར་ མིང་མ་ཤེས་རུང་ མི་ངོ་སྦྲགས་སྟེ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་གི་
ཐད་ཁར་ ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཅིག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་འབྱཱིང་ཡི།

བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མི་སེར་གྱི་ཉོགས་བཤད་གཅིག་ ཀེ་བ་གི་དོས་ཚད་བཟོ་དགོས་མི་དེ་གིས་ མི་སེར་ལུ་གྱོང་རྒུད་ཕོག་དོ་
ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།

ཕོད་ཙེ་གི་གོང་འདི་ཡང་

གྱོང་རྒུད་ཕོག་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡི།

འདི་གི་ཐད་ཁར་

ལྗིད་ཚད་ཀེ་ཇི་

༥༠

བཟོ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོམ་པ་དང་བསྟུན་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དེ་ཡང་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་གཅིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་
ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཀེ་ཇི་ ༥༠ གི་ཕོད་ཙེ་དེ་ཡང་ མགྱོགས་པར་རང་འོང་དོ་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ དོས་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ ཕབས་མ་ཚུགས་
པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་

ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ནས་

ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་

མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཕན་པའི་

གནས་སྐབས་

གསརཔ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཁོང་འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེ་འབད་ཚུགས་
ཚུགས་རང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དོ་ཟེར་ཞུ་གནང་ཡི། གནད་དོན་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལས་འཛིན་ལུ་
སྙན་ཞུ་འབད་གནང་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་

གྲོས་བསྡུར་གནང་བའི་སྐབས

ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་

གོ་བརྡ་ཅིག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

སྤྲོད་ཚུགསཔ་ཅིག་

མཛད་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་ ངེས་གཏིགས་འབད་རང་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་སྦེ་འཐོན་ཚེ་ རབ་འབྱཱིངན་ གནས་སོར་གཏང་ཐབས་
ཡང་ན་ ལམ་ལུགས་ལྟར་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་མཛད་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་མཛད་དགོཔ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

ཕོད་ཙེ་གི་ ལྗིད་ཚད་སྐོར་ལས་ ཕད་ཙེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཕན་ཐོག་ཡོདཔ་ཨིད་རུང་ ལ་ལུ་ལེགས་ཧིང་གི་ཁྱད་པར་དང་ ལྗིད་ཚད་
ཚད་སྙོམས་སྦེ་ བཟོ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ཀེ་ཇི་ ༥༠ གི་ཐད་ཁར་ རྩ་ལས་རང་
ཤོ་མཚུངས་སྦེ་འགྱོ་མི་བཏུབ་འོང་ཟེར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
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ཀེ་ཇི་ ༥༠ གི་ཕོད་ཙེ་ཐད་དུ་ ཧེ་མ་གི་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ གསརཔ་སྦེ་རང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། དོས་བསྐྱལ་ནི་དང་ཕབས་ནིའི་
དེ་ལས་ དོས་ཙིགཔ་ནིའི་དོན་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འབད་ནིའི་ལས་རིམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཐད་དུ་ ཧེ་མ་དང་ཕྱདཔ་དང་ གོང་འཕེལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེ་ཤཱ་གི་དྲག་པས་
ཟེར་ཞུ་ཡི། ཀེ་ཇི་ ༥༠ གི་དོས་ཚད་ཐད་ཁར་ ཞིང་ཁ་ལས་ ཀེ་ཇི་ ༥༠ སྦེ་བཟོ་བཏང་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་ན་མེད་ནའིི་སྐོར་ལས་
ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ཞུ་ཡི།

གལ་སྲིད་

རིན་བསྡུར་ཁང་ནང་ལྷོདཔ་ད་

ལོག་འཇལ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་

ཧེ་མ་གི་ལམ་ལུགས་གུར་

མཛད་གནང་པ་ཅིན་ མ་བཏུབ་ཅིག་མེད་པའི་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི།

དེའི་ཐད་དུ་ ན་ཧིང་འབད་བ་ཅིན་ དཔྱ་སྙོམས་( average ) ལམ་ལུགས་སྦེ་ རྩིས་བཞག་ཡི་ཟེར་ ལས་འཛིན་ངོ་ཚབ་ནས་ཞུ་ཡི།
དོས་ཚད་བཟོ་མི་དེ་ཡང་ དོས་ཚད་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གླ་ཆ་སྤྲོད་དགོཔ་ལས་ དེ་འི་ཟད་འགྲོ་ཕབས་ནི་དང་ སྤུས་ཚད་དང་ དེ་ལས་
དོས་ཚད་བཟོ་ནིའི་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཕོད་ཙེ་

སྦོམ་ནང་རང་

ཀེ་ཇི་

༥༠

སྦེ་རང་བཟོ་དགོཔ་ད་ལུ་

སྟབས་ག་དེ་སྦེ་བདེ་འོང་ག་ཟེར་བའི་ཚ་གྱང་སྐོར་ལས་

སྐྱབས་ཆ་

དམངས་མི་གིས་ཡང་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ད་རེས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ ཕད་ཙེ་འདི་ ཀེ་ཇི་ ༥༠ གི་ ཚད་གཞི་གི་དོན་ལས་ཨིན་ཟེར་
ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་ཚུ་གུར་ གསུང་གྲོས་ཡུན་རིངམ་སྦེ་གནང་བའི་མཐར་ དོས་ཚད་ཐད་ཁར་ དུས་ཅིག་ལོ་གི་དོན་ལས་ ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་ལཱ་ཚུ་

འཐབ་ཚར་ནི་གུར་ལྷད་དེ་ཡོད་རུང་ སང་ཕོད་ལོའི་དོན་ལས་ མི་སེར་དང་གཅིགཁར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་
ཐེངས་ནང་ལུ་ དེ་བཞིན་གསུང་གྲོས་གནང་ནི་སྦེ་བཞག་ཡི།
རིན་བསྡུར་གྱི་དུས་ཚོད་ཐད་དུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དུས་ཡུན་ལངམ་སྦེ་རང་ སྤྲོད་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་སེར་ལུ་ ཁེ་ཕན་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་བཞིན་
དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི། དེ་ཚུ་ ལས་འཛིན་ཧོངས་ལས་འབད་རུང་ དབྱེ་ཞིབ་ཐིལ་ཕྱིན་མཛད་ཐོག་ དང་ལེན་མཛད་དགོཔ་སྦེ་
གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༦.༢/ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་སའི་ས་ཁོངས་སྐོར།
བུ་ནོར་ཁ་ ས་གནས་ཨ་རྒས་སྤང་ཟེར་ས་ རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་གྱི་ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་སའི་ ས་ཁོངས་དེ་ བདག་འཛིན་མེད་པར་ སྒོ་ནོར་
སེམས་ཅན་དང་ རིགས་དྭགས་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་རང་བཞིན་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་
སྔོན་མ་ ལྕགས་སྐུད་རཝ་ཡོད་པའི་སྐབས་ བདེ་ཏོག་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ རངཝ་མེད་པར་ ཕྱགས་སྙིགས་ ག་མནོ་སར་
ཕྱི་ཁར་འཐོན་སྟེ་ གནོད་ཉེན་འབྱཱིང་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
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གནད་དོན་དེའི་ཐད་ཁར་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ལོ་ངོ་ ༡ པའི་ནང་

ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་

མ་དངུལ་ཡང་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ དེ་བཞིན་འཐུསཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༦.༣/ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་སྐོར།
འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱིས་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་འབད་རུང་ རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཕར་འབད་རུང་ མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་སྟངས་དང་
དཀའ་ངལ་ ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་བར་འོང་ནི་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ སྐྱབས་ཆ་དམངས་མི་ནས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ས་ཕྱོགས་གཞན་ཁར་ལས་ཕར་ སྣང་ཆུང་ཤོས་གཅིག་འབད་རུང་ གནས་ཚུལ་ནང་འཐོན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་
ཨིན་རུང་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་ཚུ་

འཐོན་ནི་མེད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་

མི་རློབས་ཀྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལས་ དར་ལ་ཚུན་ཚོད་དེ་ ཁྱབ་དོ་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒེད་འོག་གི་
འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་

གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་རེ་འབད་ནི་ཡོད་པ་ཅིན་

བརྒྱུད་འཕྲིན་རེ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ལས་རིམ་བཟོ་ནིའི་ཐད་ཁར་ ལས་རིམ་བཟོ་མི་སོ་སོར་སྦེ་རང་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། མི་རློབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ཞུ་བ་ཕུལཝ་
ཨིན་རུང་ ཆུ་ཁ་རྗོང་ཁག་གི་དོན་ལས་ མི་རློབས་གཅིག་ལངམ་སྦེ་ གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཚོགས་དམངས་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱཱིང་ཡི། དེ་ལས་
རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཕར་ཡང་ ལས་རིམ་ཚུ་བཟོ་གནང་དགོ་དྲན་གསོ་གནང་ཡི།

གནད་དོན་འདི་གུར་ གསུང་གྲོས་གནང་བའི་མཐའ་མར་ ད་ལས་ཕར་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ གནས་ཚུལ་
བསྡུ་ལེན་དང་

ལས་རིམ་བཟོ་ནི་ལུ་

ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་

རྒེད་འོག་འགོ་འཁྲིདཔ་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ནི་སྦེ་གྲོས་ཐག་ཆོད་གནང་ཡི།

ལས་རིམ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་

༦.༤/ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ ཤུགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར།
ས་གནས་ དམ་ཆུ་འདི་ གཞུང་ལམ་ས་ཁོངས་ནང་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་ལམ་དེ་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཤུགས་ཚད་ལས་བརྒལ་དེ་ བཏང་དོ་
ཡོདཔ་ལས་

སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་དང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་

དམངས་མི་གིས་ཞུ་མི་ནང་

སྣུམ་འཁོར་གྱི་

ཤུགས་ཕབས་ཏེ་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ བཏོན་དགོཔ་ ཡང་ན་ སྣུམ་འཁོར་བརྡ་དོན་ཁ་ཐུག་ལས་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་ འཕྲལ་དང་
འཕྲལ་རང་ བལྟ་རྟོག་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

འདི་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཉེས་བྱ་ཚུ་ ཡངས་ཆགས་མེད་པར་ བཀལ་དེ་རང་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ རྩི་མ་གཤམ་ལུ་ ཤུགས་ཚད་
བལྟ་ནི་གི་འཕྲུལ་ཆས་མེདཔ་ལས་ དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི། ཁྲིམས་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྐོར་ལས་ཡང་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
དམ་ཆུ་གི་ཐད་ཁར་ ཟླཝ་རེ་ནང་ ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དོན་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་གི་འགོ་དཔོན་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཚར་ ༣ རེ་ འགྱོ་སྟེ་
བལྟ་རྟོག་འབད་ནི་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
Page 21 of 44

1-Oct-14

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་སྣུམ་འཁོར་
བརྡ་དོན་གྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ མདུན་ཕྲག་རེ་ལུ་ ཚར་ རེ་ བལྟ་རྟོག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།

དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཤུགས་ཚད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་་དེ་ཡང་ དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ འཕྲལ་མགྱོགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཅིག་ ཕུལ་དགོ་
པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༦.༥/ སྦུ་ན་ཁ་དང་གཞུང་ལམ་གསརཔ་བར་ནའི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་སྐོར།
སྦུ་ན་ཁ་དང་གཞུང་ལམ་གསརཔ་གི་བར་ནའི་ སྦུ་ན་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ནང་ རྒྱ་གར་གིརིཕ་(Dantak) གིས་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ ལམ་ཉམས་བཅོས་འབད་མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་ཡོདཔ་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དེ་ མི་སེར་གྱི་ཞིང་ལམ་

ཨིན་རུང་ ཁོང་རྒྱ་གར་གིརིཕ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ ལམ་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིནམ་ལས་ སྔོན་དྲགོས་རྫོང་རབ་ རྒཔོ་
ཚོགས་པ་ དེ་ལས་ གིརིཕ་གིས་ ཨོ་སི་བཅས་ འཛོམས་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབྱཱིང་ཡོད་མི་འདི་ སྣོན་ཤུགས་མཛད་དགོཔ་སྦེ་ དམངས་མི་

གིས་ཞུ་མི་ནང་ ལམ་ཉམས་ཆགས་ཤོར་སྟེ་ མི་སེར་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་དང་ ལམ་ཉམས་བཅོས་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་འབྱཱིང་ཡོད་
རུང་ ད་ལྟོ་ ཉམས་བཅོས་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་ཉམས་བཅོས་ཅིག་
མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
དེའི་སྐོར་ལས་

རྫོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱི་ཞུ་མི་ནང་

ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་སྐོར་ལས་

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་དེ་

དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འཆར་ལོ་ ༢༠༡༣ -༢༠༡༤ ལོར་ ཉམས་བཅོས་ སྦོམ་སྦེ་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་
དྲན་ཀྲཊ ཁ་ཐུག་ལས་ཡིག་ཐོག་ལན་གསལ་ འབྱོར་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྒྱ་གར་གི་རིཕ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཐོག་ ལན་གསལ་འབྱོར་མི་གུར་འཐུསཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་གནང་ཡི།

༧) ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་ལས།

༧.༡/ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལས་ སྤྱི་མུ་ན་ཚུན་ དོས་ལམ་གསེང་དགོཔ་སྐོར།
རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལས་ སྤྱི་མུ་ན་ཚུན་ དུས་ཡུན་ཚོུད་ ༦ དང་ ༧ རེ་གོརཝ་མ་ཚད་ གནམ་བྱཱར་གྱི་དུས་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་

སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དོས་ལམ་ཉིན་གཅིག་ཐོབ་མི་འདི་ ཉིནམ་གཉིས་ལུ་ ཡར་གསེང་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ རྒཔོ་གིས་
ཕུལ་ཡི།

འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་

དོས་ལམ་གཅིག་སྦེ

གྲོས་ཆོད་གནང་རུང་

ད་ལྟོ་

འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་ཡོད་ལས་ དོས་ལམ་ ༢ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེའི་ཐད་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞུ་བ་ཕུལ་
མི་ནང་ དོས་ལམ་འདི་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡར་གསེང་འབད་བ་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་ཡང་
བལྟ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཡོད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་སྐྱེལ་འདྲེན་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་མེད་སར་ལུ་ དོས་ལམ་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་
རྫོང་ཁག་ནགས་སྡེ་ཚན་ལས་གྲོས་གཞི་ཕུལ་མི་ནང་

དཀའ་ངལ་དེ་

ངེས་གཏིགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་

རང་བཞིན་སླར་བྱཱིང་འཐོན་སྐྱེད་

ལས་སྡེ་གི་ཞལ་འཛོམསནང་ ལོག་ཅི་རང་གསུང་གྲོས་འཐོན་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཞི་གཡོགཔ་ལ་ལུ་
སྣུམ་འཁོར་ཡོདཔ་དང་

ལ་ལུ་

སྣུམ་འཁོར་མེདཔ་ལས་

དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི།

སྣུམ་འཁོར་མེད་མི་ཚུ་

རྐང་སྟོང་སྦེ་

འགྱོ་དགོཔ་འཐོན་རུང་ དོས་ལམ་ཐོབ་ནི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
དེ་ནང་ལུ་ ས་སྒོ་ག་སྟེ་ལུ་ མ་ཐོབ་ཨིན་ནའི་སྐོར་གསུང་གྲོས་གནང་བའི་སྐབས་ སྐྱབས་ཆ་དང་་དར་ལ་རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཕར་ ས་གནས་
དག་པ་ཅིག་ནང་ དོས་ལམ་ཐོབ་ནི་མེད་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
གནད་དོན་དེ་ལུ་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་

ག་རང་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་

དེ་དང་འཁྲིལ་

ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་སྦེ་བཞག་ཡི།
༧.༢/ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཞབས་ཏོག་དགོཔ་སྐོར།

༧.༢.༡) སྤྱི་མུ་ནང་སྤྱི་འོག་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ བཀྲིས་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་རང་

སྟབས་ མ་བདེཝ་འཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞབས་ཏོག་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ ནམ་བྱར་ལུ་
བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཞབས་ཏོག་གནང་ཐབས་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ཟེར་ རྒཔོ་
གིས་ཞུ་ཡི། འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་

གཞུང་ལས་མ་དངུལ་དེ་ བཀྲིས་ལུ་སྤྲོད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ས་གནས་ལ་ལོ་ནང་

བདའ་མ་བཟུན་མི་དེ་ཡང་ ས་ཆའི་དབྱིབས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་དཀའ་ངལ་ ཡོདཔ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། མ་གཞི་ བཀྲིས་བརྒྱུད་
འཕྲིན་ཚད་འཛིན་ཁ་ཐུ་ལས་ ཙུན་གྲུ་སྒངས་ ལུ་ འཕྲལ་ཀཝ་ tower བཙུགས་མི་དེ་གིས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདའ་བཟུན་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ གློག་མེ་མེད་སའི་ས་གནས་ལས་ཕར་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་ཡང་

གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ དང་ འཕྲུལ་ཆས་གྱི་དཀའ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཨིན་རུང་ འཕྲུལ་ཆས་ repeater ཟེར་མི་དེ་
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ དཀའ་ངལ་བསེལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
བདའ་མ་བཟུན་སའི་ས་གནས་ཚུ་

རྒཔོ་ཚུ་གིས་

བཀྲིས་ལས་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ནི་དང་

འདི་དང་འཁྲིལ་

ཞབས་ཏོག་ཐོབ་ཚུགསཔ་

བཟོ་གནང་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ BICMA ཁ་ཐུག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཅིག་གནང་སྟེ་ ཞབས་ཏོག་ཐོབ་ཚུགསཔ་ བཟོ་གནང་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
༧.༢.༢) དར་ལ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ སློབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་ གཞན་ཡིག་ཚང་ཁག་ལེ་ཤཱ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་(Land
line)

དང་

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་གསལ་

གཞུང་འབྲེལ་དུ་

ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ཐོགས་ཕོགས་མས་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་སྤྲོདཔ་ད་ལུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ སྤྲོད་ཚུགས་པའི་མཐའ་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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གནད་དོན་དེའི་ཐད་དུ་

འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་

བཀྲིས་ཁ་ཐུག་ལས་ཕུལ་ནི་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་

ཨིན་རུང་

ལས་འཛིན་གཉིས་ ག་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ འཕྲལ་མགྱོགས་ཅིག་རང་ བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༧.༢.༣) སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་བཀྲིས་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་

བདའ་བཟུན་ཚུགསཔ་སྦེ་རང་

བདའ་ཟུན་ཚུགས་པར་

བཟོ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མིའི་ཐད་ དེ་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཡོད་ཚད་ཅིགཔ་ནང་ལུ་

ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་

ལཱ་ཁག་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཨིན་རུང་

འགྲུལ་འཕྲིན་

༢

ཆ་རང་

བཟུང་འབྲེལ་སྦེ་འོངམ་ད་ བརྡ་སྟོན་ Signal ཡོད་རུང་ ཁ་སླབ་མ་བཏུབ་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ལས་ རྒཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གལ་སྲིད་
དེ་བཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་ལུ་ ལས་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་བཞིན་ དེ་བཞིན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཞག་ཡི།
༧.༢.༤) བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་ དུས་ཚོད་ཁར་འབད་ནི་ལུ་
དཀའ་ངལ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་ ས་གནས་ རང་གད་དྲུང་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་

བརྒྱུད་ལམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་པར་ དཀའ་ངལ་འབྱཱིང་ཡོད་པའི་ཞུ་བ། ཡོངས་འབྲེལ་ཐད་ཁར་ བཀྲིས་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ རང་རྒེད་དྲུང་ལུ་ བཙུགས་ཚུགས་པར་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

༨) སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་ལས༔

༨.༡/ སྨད་ལྟག་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་དང་ གསོ་བའི་ལས་རོགཔ་གཅིག་ཁ་སྐོང་སྦེ་གནང་ཐབས་ཅིག་ཞུ་ནི་དང་ སྨན་ཁང་གི་དོན་ལས་

སྲུང་རྒྱབ་གཅིག་ཡང་ གནང་དགོ་པའི་སྐོར།

དེའི་ཐད་དུ་ རྒེད་འོག་གི་སྨན་གཡོགཔ་འདི་ སྦྱོང་བརྡར་དང་

ཁབ་རྐྱབ་ནི་ལ་སོགས་པ་

ཞལ་འཛོམས་ནང་

བཅའ་མར་གཏོགས་

པར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྨན་བཅོས་འབད་མི་ཚབ་ མེདཔ་ལས་ མི་སེར་ནཝ་ཚཝ་དང་ གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་བྱཱིང་པའི་སྐབས་ དཀའ་ངལ་
བྱཱིང་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་ལས་ སྨན་ཁང་ འཕྱག་རྡར་བརྐྱབ་ནི་དང་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲུང་རྒྱབ་གཅིག་གནང་ཐབས་
ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

རྫོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་གི་དོན་ལས་ སྨན་པ་ཅིག་ཐེབས་དགོཔ་ ངེས་བདེན་འདུག་ཟེར་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུ་ཡོདཔ་དང་ གཞུང་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་དེ་འབད་རུང་ མི་སྟོབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡི།
དེའི་སྐོར་ལས་

གསོ་བའི་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་

ལྷན་ཁག་ལུ་

ཡང་བསྐྱར་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་དང་

གནང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་

དེ་བསྟུན་

དང་ལེན་འབད་ནི་དང་ དེ་མེན་རུང་ ད་ལྟོ་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ནང་ བདེ་ཐབས་སྒྲིག་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
སྲུང་རྒྱབ་ཐད་དུ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་དབང་ཚད་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཞིན་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

གནད་དོན་དེ་འི་སྐོར་ ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་བསྒངས་ཡོད་རུང་ དགོཔ་ངེས་བདེན་ཡོདཔ་ལས་ གསོ་བའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་
ལྷན་ཁག་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

༩) རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནས༔
༩.༡/ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ལོ་བསྟར་ ཚེས་བཅུའི་སྐོར།

- ཚེས་བཅུའི་མཇལ་ཁ་གནང་སའི་ས་ཁོངས་སྐོར། དེ་ཡང་ སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ ས་ཁོངས་ཐད་དུ་ ན་ཧིང་ལོར་
རྫོང་གི་རྡོ་བཅོལ་ནང་ལུ་ གནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ནང་ན་ལུ་འབདཝ་དང་ མི་དམངས་ག་རང་འཛོམས་པའི་སྐབས་ ས་སྒོ་དོགས་
དྲགས་འབད་བ་ལས་ དུས་ཅིག་ལོར་ འཆམ་རྒྱུགས་ཐད་དུ་ ནང་ན་མཇལ་ཁ་གནང་ནི་དང་ ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་ ༣ དེ་ ཕྱི་ཁའི་
ཐང་ནང་ལུ་ རྩིས་བསྲུང་ཞུ་ནིའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
- ཚེས་བཅུའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་སྐོར།

སྒྲིག་ཁྲིམས་ཐད་

ཧེ་མ་ལས་རང་ཡོདཔ་དང་

དྲོ་པའི་ལས་རིམ་དང་་འཁྲིལ་

དུས་ཚོད་ཁར་

ག་རང་འཛོམས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དེ་ཁར་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ དྲོ་པ་ ཚོུད་ ༧;༣༠ ལུ་ འཛོམས་དགོ་པའི་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་ཡི།

- འཆམ་པ་དང་ཞབས་བྲོཔ་སྐོར༔

འཆམ་པ་དང་ཞབས་བྲོཔ་ཕྱག་ཞུ་ནི་དེ་ རྫོང་ཁག་ཁལ་གཅིག་ག་སྟེ་ལུ་ཡང་ སྲོལ་ཡོདཔ་དང་

ཟླ་རིམ་དང་ཉིན་ལྟར་གྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐད་དུ་ དུས་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ བསྒྱུར་བཅོས་མེདཔ་ལས་ ཨིན་རུང་ དབྱིན་ལོ་ ༢༠༡༠ ལས་
དུམ་གྲྭ་ཅིག་ཡར་གསེང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཐོབ་ལམ་འདི་ ཉུངམ་ལས་ ཞབས་བྲོཔ་དང་
འཆམ་པ་ མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་བྱཱིང་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། མི་སེར་གྱི་བཅའ་མར་གཏོགས་མ་བཏུབ་མི་དེ་ འཐུས་ཉུངམ་ལས་

བརྟེན་མེད་ན་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁོང་གི་ཐོབ་ལམ་ཐད་དུ་ ཡར་གསེང་ཅིག་ མཛད་གནང་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ཚེས་བཅུ་ས་སྒོའི་ཐད་དུ་ མ་གཞི་ རྫོང་གི་ནང་ན་རང་

མཇལ་ཁ་གནང་ནི་སྲོལ་ཡོདཔ་སྦེ་ མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་ སླབ་ཨིན་རུང་

གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་གི་ཕྱི་ཁར་ལུ་ མཇལ་ཁ་གནང་དགོཔ་སྦེ་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཡང་ གཙང་སྦྲ་
འཕྲོད་བསྟེན་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་ཕྱི་ཁར་འབད་བ་ཅིན་ མི་མང་ཡོངས་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མཇལ་ཁ་
གནང་ཚུགས་པའི་ཕན་རླབས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་འཆར་ཞུ་ཡི།

ཚེ་བཅུ་མཇལ་ཁ་གནང་སའི་ས་སྒོ་ཐད་དུ་ འཆམ་རྒྱུགས་དེ་ རྫོང་གི་རྡོ་བཅོལ་ནང་ལུ་་མཇལ་ཁ་གནང་ནི་དང་ ཚེས་བཅུ་ངོ་མ་ཐད་ཁར་
ཕྱི་ཁའི་ཐང་ནང་ལུ་ མཇལ་ཁ་གནང་ནི་གུར་ གྲོས་འཆམ་བྱཱིང་ཡོད།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

སྒྲིགས་ཁྲིམས་སྐོར་ལས་ཡང་ དུས་ཚོད་དང་སྒྲིགས་ལམ་ལུ་གནས་ཐོག་ལས་ ག་རང་གིས་ དང་བླངས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ འཐབ་དགོཔ་སྦེ་
གྲོས་འཆམ་གནང་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ རྒཔོ་ག་རང་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་གནང་ཡི།
- ཞབས་བྲོཔ་ཚུའི་སྐོར་རྒྱབ་སྐོརཿ རྫོང་ཁག་གི་ཞབས་བྲོཔ་ཚུ་ ཧེ་མའི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་བཞིན་དུ་ ལོ་བསྟར་རྒེད་
འོག་སྐོར་རྒྱབ་ཐོག་ལས་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཞབས་བྲོཔ་ཚུ་ སྦྱང་བ་ཚུད་ཚུགས་ཚུགས་ལུ་ ལོ་ངོ་ ༡ དེ་ཅིག་གོར་དོ་ཡོདཔ་ལས་
ཞབས་བྲོཔ་ཚུ་ ལོ་བསྟར་སོར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཞབས་བྲོའི་སྦྱང་བ་འབད་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་བྱཱིང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ ཞབས་བྲོཔ་

ཚུ་ རབ་འབྱཱིང་པ་ཅིན་ ལོ་ངོ་ ༣ དང་ དེ་མེན་རུང་ ལོ་ངོ་ ༢ འདེ་རེ་སྐོར་རྒྱབ་གཅིག་རང་བཞག་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཞིག་
སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ནས་ཕུལ་ཡི།
ཞབས་བྲོཔ་ཚུའི་སྐོར་རྒྱབ་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་གནང་སྐབས་ གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ སྔོན་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ཡང་
སྐོར་རྒྱབ་ལོ་ངོ་ ༡ སྦེ་ འབདཝ་ད་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ཞུ་ཡི། ད་ལྟོ་ཞབས་བྲོཔ་ཚུ་ སྦྱོང་བརྡར་ཡང་ཐོབ་ཚར་

ནུག་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཞབས་བྲོཔ་ཚུ་ ལོ་ ༣ རེ་ སྐོར་རྒྱབ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཞུ་ཡི། གད་ལྟག་རྒེད་འོག་གི་
རྒཔོ་གི་ཞུ་མི་ནང་ དུས་ཅིག་ལོར་ སྦོང་སྒོ་དང་གད་ལྟག་རྒེད་འོག་ལས་ཨིནམ་ལས་ ཞབས་བྲོཔ་བཏོན་ཚུགས་ཚུགས་ ལཱ་ཁག་
བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། ཁོང་གི་ འཐུས་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འཐུས་ཀྱི་མ་ལང་པའི་
དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ཁོ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐག་བཅད་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ ཁོང་ཞབས་བྲོཔ་ཚུ་

དང་བློ་སླབ་ཏེ་ ཁོང་རང་གིས་ བཏུབ་འབད་ཁ་བཟེད་པ་ཅིན་ དེ་བཞིན་ཕྱག་ཞུ་ནི་ཟེར་ཞུ་ཡི། སྦོང་སྒོ་རྒཔོ་གིས་ཡང་ དེ་དང་ཅོག་
འཐདཔ་སྦེ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ འཐུས་ཡར་གསེང་ཐད་ཁར་ ད་རེས་ནངས་པར་རང་ གསེང་ཚུགསཔ་ཟེར་རྩ་ལས་མེན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འཐུས་ཡར་གསེང་
སྐོར་ལས་ གཞུང་ལུ་ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་ནི་ཟེར་ཞུ་ཡི། དུས་ཅིག་ གད་ལྟག་ན་དང་སྦོང་གི་ཞབས་བྲོཔ་ཚུ་གིས་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ སང་ཕོད་
ལས་ སྡོད་འོང་ག་མི་སྡོད་འོང་ག་ སླབ་མི་ཤེས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ སང་ཕོད་ལས་འགོ་བཙུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་ ༣ རེ་
མེན་པར་ ལོ་ ༢ དེ་རེ་བཞག་པ་ཅིན་ བྱ་སྟབས་བདེ་ནི་ཨིན་པའི་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི། རྒེད་འོག་སྐོར་རྒྱབ་བཟོ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལམ་ལུགས་
སྲོལ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གད་ལྟག་དང་སྦོང་སྒོར་ཐད་ཁར་ ཞབས་བྲོཔ་ཁོང་རང་གིས་ སང་ཕོད་ཡང་ སྡོད་ནི་ཟེར་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་འཇགས་བཞག་ནི་དང་ དེ་མེན་ ལོ་ངོ་
༢ རེ་ སྐོར་རྒྱབ་ཐད་ཁར་ སང་ཕོད་ལོར་ལས་ ལས་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་སྐོར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ལོ་ ༢ རེ་ སྐོར་རྒྱབ་བཞག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཡང་ འདི་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐོར་རྒྱབ་ཐད་དུ་ དུས་ཅིག་ལས་རང་ འགོ་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱབས་ཆ་
དམངས་མི་གིས་ཡང་ ལོ་ ༢ རེ་ སྐོར་རྒྱབ་བཞག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཅིག་
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་རྐྱངམ་ཅིག་གྲོས་ཐག་ཆོད་པ་ལུ་མི་བཏུབ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ ལོ་ངོ་ ༢ རེ་ སྐོར་རྒྱབ་དེ་
སང་ཕོད་ལས་ འགོ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ལོག་ཅི་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྒེད་འོག་
ག་རང་ལུ་ ལོ་རེ་རེ་ ཕྱག་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྐྱངམ་ཅིག་ ཤུལ་ལས་ ལོ་ ༢ སྦེ་ བསྒྱུར་བཅོས་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ཟེར་ གྲོས་འབུལ་ཞུ་ཡི།
གསུང་གྲོས་ཡུན་རིང་སྦེ་རང་གནང་བའི་མཐའ་མར་

སྐོར་རྒྱབ་ཐད་དུ་

ལོ་

༢

རེ་

ཕྱག་ཞུ་ནི་སྦེ་

གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

གད་ལྟག་ན་དང་སྦོང་སྒོ་གི་ཐད་དུ་ ཁོང་ཞབས་བྲོཔ་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་་བཏུབ་པ་ཅིན་ ལོ་ངོ་ ༢ བཞག་ནི་དང་ དེ་མེན་ སང་ཕོད་
ལོར་ལས་ ལོ་ ༢ ཀྱི་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་གནང་ཡི།
༩.༢/ སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ འཐུས་མི་བསྐྱར་བཟོ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བྱ་སྒོའི་
ལམ་སྟོན་ འཕྲི་སྣོན་གནང་ཡོདཔ།
དེ་ཡང་ སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མའི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་རང་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ གཞི་བཙུགས་
གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། སྨོན་ལམ་ཞལ་འཛོམས་གནང་བའི་སྐབས་ སྨོན་ལམ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་མི་
དེ་ཡང་ ཟུར་སྦྲགས་ ༢ པའི་ནང་ བཀོད་ལྟར། དེ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་དེ་ཡང་ བཀོད་ཚོགས་སྦེ་ འཕྲི་སྣོན་གནང་ཡི།

བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་མི་དང་འཁྲིལ་ བྱ་སྒོའི་ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་ འདི་ཚུ་ རྫོང་ཁག་
ཚོགས་འདུ་གིས་འཕྲི་སྣོན་ཐོག་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

དོན་ཚན་ཚུ་རེ་བཞིན་དུ་ གློག་རིག་ཐོག་སྤྱོན་འབུལ་ཞུ་ཏེ་ དོན་ཚན་དག་པ་ཅིག་ ཁ་སྐོང་དང་ བསྒྱུར་བཅོས་ཐོག་ལས་ ཟུར་སྦྲགས་ ༡
པའི་ནང་གསལ་བཀོད་པ་ལྟར་དུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཐད་དུ་ མ་གཞི་ དགེ་འདུ་ཁྲོམ་སྡེ་འི་འཐུས་མི་འདི་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་དེ་
སོར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཁྲི་འཛིན་ནས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཞུ་ཡི།

གསུང་གྲོས་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ལུ་ སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ལུ་ ཚོང་ཁང་བཙུགས་ཆོག་མ་ཆོག་པའི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་
སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དུས་ཅིག་ཐད་ཁར་ ཚོང་ཁང་བཙུགས་མི་ཚུ་ལས་ སྨོན་ལམ་ ཞལ་འདེབས་
བསྡུ་མི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྱོར་འཛིན་འབག་སྟེ་གིས་ འཐུས་འདི་ཚུ་ ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ ཡོད་པའི་ གསུང་གྲོས་འབྱཱིང་ཡི།
དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་

ཚོང་ཁང་ཚུ་ལས་

སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་དང་

ཞལ་འདེབས་ལུ་

ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཡང་ ཚོང་ཁང་བཞག་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལཝ་བཞིན་ ཚོང་ཁང་དེ་ བཙུགས་ཆོགཔ་སྦེ་
བཞག་ནི་གུར་གྲོས་འཆམ་འབྱཱིང་ཡི།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་ཅིག་ལོར་གྱི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ཀྱི་ཚོང་ཁྲལ་ཚུ་ཡང་ སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་མ་དངུལ་ནང་ བཙུགས་ནི་གུར་ གྲོས་ཆོད་
འབྱཱིང་ཡོད་པའི་སྐོར་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

༩.༣/ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་དོན་ལུ་ ཆོས་ཁང་གསར་བཞེངས་སྐོར།
སྨོན་ལམ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ སྡེ་ཚན་འགོ་དཔོན་ མངའ་སྡེ་འགོ་དཔོན་ ཚོང་པ་དང་ཁ་འབགཔ་གི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀའ་སློབ་གནང་མི་ནང་ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ལོ་བསྟར་བཞིན་ཚོགས་པའི་སྐབས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཁང་

བརྐྱབ་དགོ་པའི་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་ཝ་ཡོདཔ་ལས་ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་གི་མ་དོ་བར་ གཞན་ཡང་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་མི་
ཚུའི་དོན་ལས་

ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཆོས་ཁང་གཅིག་གསར་བཞེངས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོདཔ་དང་

དེ་ཡང་

ས་གནས་དགེ་འདུ་ལུ་ བཞེངས་པ་ཅིན་ མི་དམངས་ག་རང་ལུ་ ཕན་པ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ འོང་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་གསུང་ཡོད་པའི་ཁར་ དེའི་
ནང་ལས་ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་ དགེ་འདུ་ལུ་ ངོས་འཛིན་གནང་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ གྲྭ་ཚང་ ཚོང་པ་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་

སང་ཕོད་ལས་ ཆོས་ཁང་

བརྐྱབས་ཚུགས་པའི བཀའ་སློབ་གནང་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ དུས་ཅིག་ལོར་གྱི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལུ་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས གྲུབ་འབྲས་ཅན་ལུ་ ཡར་སོང་

ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ སྨོན་ལམ་སྐབས་ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བྱཱིང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་
ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེས་དང་ བཀའ་སློབ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ སྨོན་ལམ་ཆོས་ཁང་དེ་ ས་གནས་དགེ་འདུ་ལུ་ གསར་བཞེངས་ འབད་དགོ་
པའི་བཀའ་སློབ་ དེ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་ཡི།

ཆོས་ཁང་རྐྱབ་ནིའི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཚུ་ཡང་ ཕུལ་ཡི། དེ་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་ཐད་དུ་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་
གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཟེར ཁས་བླངས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་ ག་ཨིན་ན་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ རྒཔོ་ཚུ་གིས་
ཧོངས་ལས་ མིང་ཐོ་བཀོད་དེ་ མདུན་ཕྲག་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྫོང་བདག་ལུ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་

མ་དངུལ་ཞལ་འདེབས་ལུ་

ཚད་གཞི་མེདཔ་ལས་

དེའི་སྐོར་ལས་

རྒཔོ་ཚུ་གིས་

མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་

ཕུལ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དེ་བཞིན་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། མ་དངུལ་ལག་ལེན་དེ་ཡང་ ཚོགས་པ་གཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
སྨོན་ལམ་ཆོས་ཁང་ཐད་ཁར་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་དང་འཁྲིལ་ ས་གནས་ དགེ་འདུ་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་དེ་ ཆ་འཇོག་
གནང་ཡི།
དེ་བཞིན་དུ་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་མིང་ཐོ་ཚུ་ཡང་ མདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒཔོ་ཚུ་གིས་འབད དྲགོས་རྫོང་བདག་ལུ་ ཕུལ་ནི་
གུར་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
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༩.༤/ ཐ་བྲག་བཙན་གྱི་ཆིབས་རྟ་བདག་འཛིན་པའི་འཐུས་ཡར་གསེང་སྐོར།
ཐ་བྲག་བཙན་གྱི་ཆིབས་རྟ་བདག་འཛིན་པའི་འཐུས་ ད་ཚུན་ཟླ་ངོ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥༠༠/- རེ་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ ད་རིས་ནངས་

པའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉུང་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ བདག་འཛིན་པ་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཟླ་རིམ་གྱི་འཐུས་དེ་
རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མིའི་གླ་ཆ་དང་འདྲ་མཉམ་ གནང་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་གྲོས་འཆར་ཞུ་ཡི། ད་ལྟོ་ སྐྱབས་ཆ་
ཟེརམ་ལ་མགྲོན་ཁྱིམ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་གིས་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཡོད་རུང་ ཁོ་ལུ་ འཐུས་དུམ་གྲྭ་ཅིག་ ཡར་གསེང་ མ་འབད་བ་ཅིན་
བདག་འཛིན་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྐོར་ལས་ རབ་འབྱཱིང་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མིའི་གླ་ཆ་ དེ་མེན་ ཡར་གསེང་
དུམ་གྲྭ་ཅིག་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

གནས་སྟངས་འདི་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ འཐུས་ཡར་གསེང་སྐོར་ གསུང་གྲོས་གནང་སྐབས་ གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་
འཐུས་དུམ་གྲྭ་ཅིག་ཡར་གསེང་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི།

འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ རབ་འབྱཱིང་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མི་གླ་ཆ་གཅིག་ ཡང་ན་ འཐུས་ཡར་གསེང་་ཅིག་གནང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་
རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་བརྒྱུད་དེ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཕུལ་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྐོར་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
ཨིན་རུང་ དེའི་སྐོར་ལས་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ ༢༠༠༠/- གུར་ ཡར་གསེང་གནང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་སྡེ་ཚན་བརྒྱུད་དེ་
འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུར་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
༩.༥/ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཁག་གི་ རྩིས་ཞིབ་བརྗོད་ཐོ་ མ་སེལ་བར་བསྣར་བཞག་ ལུས་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲན་གསོ་དང་གསལ་

ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་སྐོར།

རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གནམ་ལོ་ ༡༩༩༧ ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ རྩིས་ཞིབ་བརྗོད་ཐོ་ སེལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མི་ཚུའི་
གསལ་སྟོན་ཞུ་ཡི། དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་དང་རྒེད་འོག་ཁག་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ གསལ་སྟོན་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ དེའི་གནས་ཚད་
སྐོར་ལས་ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་ཡི། དེ་ནང་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་ གནས་ཚད་སྐོར་ལས་ གསལ་ཞུ་ཚུ་ཡང་འབད་ཡི།

གསུང་གྲོས་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ བརྗེད་ཐོ་ལ་ལུ་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱཱིང་ཡི། མ་སེལ་བར་ལུས་མི་གནད་དོན་
རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་གི་ ༡༨ དང་རྒེད་འོག་གི་ ༩ བཅས་ བསྡོམ་ཀྱི་ གནད་དོན་ ༢༧ ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བརྗོད་ཐོ་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་ བསྣར་གྱངས་ལུས་མི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ འབད་རྩོན་བསྐྱེད་དེ་ འཕྲལ་
མགྱོགས་ཅིག་འབད་རང་སེལ་དགོཔ་སྐོར་ལས་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་བཤད་ཐད་དུ་ སྣང་མེད་བཟུམ་ཅིག་ཡར་སོང་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་ཚུ་
བསྣར་བཞག་ནི་མེདཔ་ཅིག་སྦེ་ དང་བླངས་མཛད་དེ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་སེལ་དགོ་པའི་ དྲན་གསོ་གནང་ཡི།
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ད་ལས་ཕར་

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་

ཚོགས་རིམ་བཞིན་

རྩིས་ཞིབ་སྐོར་

རེ་རེ་བཞིན་དུ་

གསུང་གྲོས་གནང་ནི་དང་

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངེས་པར་དུ་ གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་དགོ་པའི་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་་གནང་ཡི།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བརྗེད་ཐོ་ མ་སེལ་བར་ ལུས་མི་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་དེ་ དང་ལེན་གནས་ཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་གཅིག་ ༢༠༡༣ གྱི་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་
ཟླ་མཇུག་ལུ་ ག་རང་གིས་ སྙན་ཞུ་ངེས་པར་དུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༩.༦/ ལོ་ལྔའི་ འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ལས་རིམ་ ཡང་བསྐྱར་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་མི་གུར་ ཆ་འཇོག་གནང་ནི།
རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལོ་ལྔའི་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ལས་རིམ་ གཙོ་རིམ་བསྐྱར་སྒྲིག་འབད་མི་དེ་ ཡང་བསྐྱར་
ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལས་ མ་དངུལ་གནང་མི་་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ ༡༡ དོན་མ་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ཚུ་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ འདེམས་ངོའི་
ཁས་བླངས་ནང་ཚུད་མི་ཚུའི་དོན་ལས་

སྔོན་མ་ལས་བཟོ་མི་འཆར་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་གནངམ་ད་

མ་དངུལ་ཚད་གཞི་གི་

བྱ་སྟབས་

མ་བདེཝ་ལས་བརྟེན་ ཁས་བླངས་ནང་ཚུད་མི་ ལས་སྣ་ཚུ་ བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་ལུས་སོང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ནང་ ལས་སྣ་ཁག་ ༣༩
དེ་ཅིག་ ཚུད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། གཞུང་ལས་ མ་དངུལ་གནང་མི་ཚུ་ཡང་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ གསུང་གྲོས་
གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

ལྷག་པར་དུ་ སྤ་སྒར་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཐད་དུ་ འཆར་གཞི་ནང་བཙུགས་མ་ཚུགས་རུང་ ལས་འགུལ་སོ་སོར་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ སྲོལ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེ་ ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཕུལ་མི་གུར་ ལྷན་ཚོགས་
ཁ་ཐུག་ལས་ མ་དངུལ་གནང་ཐབས་མེདཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་ལུ་ བཀའ་ལན་གནང་ཡོདཔ་དང་ ལས་སྣ་དེ་
ཚད་གཞི་ནང་འཁོད་ལུ་རང་ བཙུགས་ཏེ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

རྫོང་ཁག་གི་འཆར་དངུལ་

འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ཐད་དུ་ མི་སེར་དང་གྲོསབསྟུན་འབད་དེ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ རྫོང་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་དང་འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་
ཞལ་འཛོམས་གནང་སྟེ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ཞིནམ་ལས་ བརྩམ་བརྩམ་པའི་འཆར་གཞི་གཅིག་ཨིན་རུང་ དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ལས་བརྟེན་
འཆར་གཞི་ནང་ ལས་སྣ་ག་རང་བཙུགས་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་འཐོན་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
དེ་ནང་ལུ་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཅིག་

ལ་ལུ་འཆར་གཞི་ནང་མ་ཚུད་མི་ཚུ་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུའི་ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་ནང་ཚུད་མི་ལས་སྣ་ཚུ་

བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་

འཆར་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ལས་བརྟེན་

བཙུགས་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་

བྱཱིང་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ འཆར་གཞི་དེ་ མི་སེར་ལས་བརྒྱུད་དེ་བརྩམ་ཡོདཔ་དང་ འཆར་དངུལ་ཐད་དུ་ ཚད་གཞི་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་
བཙུགས་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཞུ་ཡི། ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འཆར་དངུལ་ལོག་སུ་སྦེ་ གནང་
ཐབས་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ མེད་ནའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། སོ་སོར་སྦེ་གནང་ཐབས་ཡོད་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོག་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། སྨད་ལྟག་རྒཔོ་གིས་
ཞུ་མི་ནང་ འཆར་དངུལ་ཚད་གཞི་གནང་མི་དེ་གིས་ རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཕར་ ས་ནོམ་ཞིང་ལམ་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ཡང་
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་བྱཱིང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གཞན་མཁོ་ཆེ་བའི་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ འབད་མ་ཚུགས་པར་
ལུས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་ ཡང་བསྐྱར་གཙོ་རིམ་སྒྲིགས་མི་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་རུང་མ་འཐུསཔ་མེདཔ་

ཨིན་རུང་ ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་གི་ ཁས་བླངས་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་ མ་དངུལ་ཚད་གཞི་ལས་བརྟེན་བཙུགས་ མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་
ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ ལོག་སུ་སྦེ་རང་ གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་གནང་ཐབས་ཡོད་མེད་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡི།
དེ་ལུ་ སྦོང་སྒོ་-སྐྱབས་ཆ་འདེམས་ཁོངས་་ཀྱི་འཐུས་མི་ནས་ཞུ་མི་ནང་ འཆར་གཞི་༡༡ པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཆ་འཇོག་
གནང་ཚར་ཡོདཔ་ལས་ ནང་ན་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་ ཡར་དང་མར་འབདན་མ་ཤེས་ མ་དངུལ་ལོག་སུ་སྦེ་གནང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

རྒེ་འོག་ནང་ འབུམ་ཁལ་རེ་གནང་ནིའི་ཁས་བླངས་སྐོར་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་བཞིན་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་བྱ་སྒོ་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ཡང་ བཟོ་བའི་བསྒངས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོ་ནང་ཚུད་མི་དེ་ཚུ་ཡང་ མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་
ལས་སྣ་སྦེ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ གནངམ་བཞིན་དུ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོས་བསྡུར་གནང་སྟེ་

མཛད་མི་དེ་ལུ་ མ་བཏུབ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ཞིང་ལམ་དང་འཐུང་ཆུ་དེ་ གཙོ་རིམ་དང་པ་སྦེ་ སྒྲིག་དེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེའི་དོན་ལས་
མ་དངུལ་ཚུ་ ག་དེ་ཅིག་ ཐོབ་ཚུགས་ཚུགས་ གཞུང་ལས་ ཞུ་གེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གད་ལྟག་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཁས་བླངས་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་དང་ འཐུང་ཆུ་ ལ་སོགས་པ་ ཁས་བླངས་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་
ལས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ལོ་ལྔའི་ཚད་གཞི་ཐད་དུ་ མ་དངུལ་གནང་མི་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ལང་ཚུགས་ག་ཟེར་བའི་ཚ་གྱང་སྐོར་ཞུ་ཡི།
སྨད་ལྟག་དམངས་མི་གིས་ཞུ་མི་ནང་

ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་འདི་

རྒེད་འོག་གི་འཆར་གཞི་གཙོ་རིམ་ནང་བཙུགས་དགོ་པའི་ཞུ་བ་

ཕུལ་མི་དེ་ འོས་འབབ་མ་མཐོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། བཙུགས་དགོཔ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ མ་འངུལ་དེ་ཡང་ ཁས་བླངས་དང་ རྟགས་དྲངས་ཏེ་
གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཁས་བླངས་ཚུ་ཡང་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ གཙོ་རིམ་ནང་ བཙུགས་དགོ་པའི་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་བྱཱིང་ཡི།

སྤ་སྒར་ལྷ་ཁང་ཐད་ཁར་ མ་དངུལ་འབོར་ཆེཝ་སྦེ་རང་ ས་ཡ་ ༥༥ དེ་ཅིག་རྩིས་འབདཝ་ལས་ རྫོང་ཁག་གི་ཚད་གཞི་ནང་བཙུགས་པ་ཅིན་
དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་བྱཱིང་ཡོདཔ་དང་

དེ་འབདཝ་ལས་

ལས་འགུལ་སོ་སོར་སྦེ་བཀོད་དེ་

རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་གི་

ཁ་ཐུག་ལས་ མ་དངུལ་ ལོག་སུ་སྦེ་ གནང་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།

ལོག་ཅི་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་འདི་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ མི་སེར་ལུ་ཕན་ཐོགཔ་ཙང་ཙ་ཡོད་པ་རུང་ མ་དངུལ་གྱི་
ཚད་གཞི་ལས་བརྟེན་ བཙུགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི། མི་སེར་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མིའི་ཁས་བླངས་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་
བཏོགས་བཏང་ནུག་ཟེར་བའི་ དོགས་པ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ འདི་ཚུ་ འཐུས་མི་ཚུའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རང་སོའི་
རྒྱབ་སྐྱོར་པ་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་གསལ་བཤད་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་ཡི།
སྦོང་སྒོར་-སྐྱབས་ཆ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ནས་ཞུ་མི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ཁས་བླངས་དེ་

སོ་སོར་སྦེ་རང་

ཨིན་ཟེར་ དོགས་གསལ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ འཆར་གཞི་ནང་མེན་པར་་ལོག་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། གཡུས་ཁར་ལས་ཕར་ བལྟ་སྐོར་ནང་
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

འགྱོ་བའི་སྐབས་ མི་སེར་ལུ་ གོ་བ་བཤད་དེ་སླབ་ནི་དང་ དེ་བསྒངས་ མི་སྡེའི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ འདེམས་ཁོངས་བལྟ་སྐོར་ནང་
འོང་བའི་སྐབསལུ་ ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི་གཅིག་ མཉམ་ཅིག་སོང་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོཔ་སྐོར་ཞུ་ཡི།

ཁས་བླངས་ཚུ་ འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་མ་ཚུགས་རུང་ རྒེད་འོག་རེ་ལུ་ འབུམ་ ༢༠ གནང་ནི་ཨིན་མི་ནང་ལས་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་
བཙུགས་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་ཡང་བྱཱིང་ཡི།
གྲོས་བསྡུར་ཡུན་རིངམ་སྦེ་རང་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་
གནང་ཡི།

སྤ་སྒར་ལྷ་ཁང་ཐད་ཁར་ འཆར་གཞི་གི་འཆར་དངུལ་ཚད་གཞི་གིས་ བདའ་མ་ཟུན་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ བཙུག་མ་ཚུགསཔ་ལས་
ལས་འགུལ་ལོག་སུ་སྦེ་ རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ལས གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཅིག་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་
ཕུལ་ནི་སྦེ་བཞག་ཡི།

༩.༧/ ས་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་འཛིན་སྐྱོང་གླར་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་ཚད་སྐོར་ལས་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡོདཔ།
རྫོང་ཁག་ས་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ས་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ excavator འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་དང་ལག་ལེན་ཐབས་ཐངས་གྱི་བྱ་སྒོ་
སྐོར་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
༩.༨/ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ བསྐྱར་བཟོ་ ༢༠༡༣ ཅན་མར་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡོདཔ།
ལམ་སྟོན་

༢༠༡༣

ཅན་མར་

ལྷན་ཁག་གི་བརྩམ་མི་དང་འཁྲལི་

འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་

དེ་བཞིན་ལག་ལེན་

༩.༩/ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་ཆུ་གི་སྲིད་བྱཱིས་(བསྐྱར་བཟོ་ ༢༠༡༢ ) ཅན་མར་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡོདཔ།
སྲིད་བྱཱིས་ ༢༠༡༢

ཅན་མར་དེ་ཡང་ རྒེད་འོག་ག་རང་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཞིན་་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མཛད་

གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

༩.༡༠/ རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཕར་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ སྡེ་ཚན་ནམ་ ཁག་ཚན་(Cluster) སྦེ་ འབད་བ་ཅིན་ བྱ་སྟབས་

བདེ་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར།
ལ་ལུ་ མ་དངུལ་ཡོད་རུང་ རིག་པ་མེདཔ་དང་ ལ་ལུ་ རིག་པ་དང་ནས་སྐབས་ཡོད་རུང་ མ་དངུལ་མེད་པའི་དཀ་འངལ་ཡོདཔ་ལས་

ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ གཅིག་རུབ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབད་གནང་དགོཔ་དང་ རྒེད་འོག་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་མཉམ་འབྲེལ་མཛད་དགོཔ་
དེ་ལས་ སོ་ནམ་སོན་རིག་དེ་་ཚུ་ མི་སེར་གྱི་ཐོབ་ལམ་བཟུམ་ཅིག་མནོ་བསམ་བཏངམ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་བྱཱིང་ཐབས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ སོན་རིགས་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་དང་
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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ཁེ་ཕན་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེབ་ཚན་ cluster སྦེ་ ལཱ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་ནང་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་ནམ་སྡེ་ཚན་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

གོང་གསལ་སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ ༤ གི་ཐོག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ རྒེད་འོག་ག་རང་གིས་ དེ་བཞིན་ དང་ལེན་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་གནང་ཡི།
༩.༡༡/ དར་ལ་གི་ ས་ཆའི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད།(དར་ལ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ས་ཆའི་སྐོར)།
གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ དར་གློག་མེ་གཞི་བཙུག་ཀྱི་བྱཱིང་རབ་དང་བཅས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་

འགོ་དཔོན་གྱིས་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཨིན་རུང་ མི་སེར་གྱི་ས་ཚབ་སྤྲོད་མ་ཚུགས་པར་ ལོ་ངོ་ ༡༥ དེ་ཅིག་ ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ལས་འཛིན་གྱི་ས་ཆ་ གླ་ཁར་ལེན་མི་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་མི་སེར་ཚུ་དང་ ཞལ་འཛོམས་གནང་སྟེ་ གྲོས་བསྟུན་

གནང་སྐབས་ ༢༠༠༨ ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ རྒུད་འཐུས་མ་སྤྲོད་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ ལས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྲོད་ནི་གུར་ གྲོས་ཆོད་
གནང་ཡོདཔ་དང་ ས་ཚབ་ཚུ་ཡང་ མི་སེར་ ཁ་ཐུག་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་དེ་ སྤྲོད་ནིའི་ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་་ཞུ་ཡི།

རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ས་ཆ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལོ་ ༡༥ སོང་ཡོདཔ་ལས་ ཤིང་འདི་ཚུ་ཡང་ ལེ་ཤཱ་རང་ཡར་སོངམ་ལས་
མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་གྱི་ཧོངས་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ཅིག་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
དེ་སྐོར་་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོངར་གནང་དགོཔ་དང་
གྲོས་འཆམ་གནང་ཡི།

ས་ཁྲམ་ཧོངས་ལས་ གང་མགྱོགས་དང་ལེན་གནང་ཐོག་ སེལ་དགོཔ་སྦེ་

ལྷག་པར་དུ་ ས་ཚབ་མ་ཐོབ་པར་ ངང་ཐེན་སྦེ་ལུས་མི་ཚུ་ ས་འཇལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་དང་འའཁྲིལ་ གང་མགྱོགས་ ས་འཇལ་
འབད་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་གནང་ཡི། དེ་ལས་ ས་ཚབ་གྱི་རྒུད་འཐུས་ཐད་ཁར་ འབྲེལ་ཡོད་ སྡེ་ཚན་དང་
རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི།
༩.༡༢/

ས་གཏེར་དང་

རྩྭ་འབྲོག་གོང་འཕེལ་

དེ་ལས་ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་དོན་ལས་

གཞུང་ས་གླ་ཁར་གཏང་ནི་ཚུ་

ཆ་འཇོག་

མཛད་གནང་དགོཔ་སྐོར།
དེ་ཡང་

ས་གཏེར་དང་རྩྭ་འབྲོག་གོང་འཕེལ་

དེ་ལས་གཞན་ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་དོན་ལས་

ཞུ་ཡིག་

༡༧

ལྷོད་མི་ཚུ་

ཡིག་ཆ་དང་

ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་ ཡོད་མི་འདི་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལས་ཨིན་ཟེར རྫོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་ནས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གུར་
གྲོས་བསྡུར་གནང་སྟེ་ གྲོས་ཆོད་བྱཱིང་བ་རྗེས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར༔

༡/ ས་གནས་ དགེ་འདུ་གི་ Bhutan Orchid Park ཐད་དུ་ ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་རང་ ཚང་པའི་ཁར་ དགོས་མཁོའི་
བྱ་རིམ་ཚུ་འཐབ་ཚར་ཡོདཔ་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཨིན་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ ལོ་ངོ་ ༣༠ ཐམ་པ་གི་དོན་ལས་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༦༠༠ དེ་ཅིག་
འབདཝ་ལས་ སྦོང་སྒོ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུའི་ ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ ཨ་རྟག་ཧ་ལུ་ འཁྱམས་ཆོགཔ་དང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ འདི་ལུ་
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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བཀག་ཆགས་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ས་ལེན་ཚོགས་ཆུང་གིས གནོད་ཉེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་
ཞིབ་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་གནང་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༢/

ས་གནས་

ཆ་སི་ལ་ཁ་ལུ་

CFMU

ཨོ་ལ་ཚེ་ཉེན་སྲུང་ས་ཁོངས་(Orchid

Sanctuary)ཀྱི་ཐད་དུ་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་ རྒཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་ གླ་ཁར་སྤྱོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
༣/ སྦོང་སྒོར་ རྒེད་འོག་ ས་གནས་ བཱ་དི་ན་ལུ་ lime stone Mining གཞི་བཙུགས་

དེ་ཡང་

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ནང་

ལས་རང་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་ རྒཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལཝ་མ་ཚད་ མི་སེར་ ཁ་ཐུག་ལས་ཉོགས་བཤད་མེད་པའི་ ཡི་གུ་ཕུལ་ཡོདཔ་སྦེ་་
རྒཔོ་དང་དམངས་མི་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།

༤/ ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག་ ས་གནས་ སྨན་ཆུ་སྒངས་ Quartzite Mining སྐོར་ལས་ མི་སེར་ལས་ ཉོགས་ མེད་ཀྱི་ཡི་གུ་
ཕུལ་མི་ས་གནས་དེ་ སོ་སོར་འབད་བ་ལས་ ཡང་སྐྱར་དུ་ མི་སེར་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ རྒཔོ་གིས་
ཞུ་བ་ཕུལ་བཞིན་ དེའི་སྐོར་ལས་ ཡང་བསྐྱར་དུ་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ མི་སེར་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཞིནམ་ལས་
རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ བྱ་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
༥/ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ སི་རི་ན་ལུ་ Talc Mining གི་ཐད་དུ་ ས་ལེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཡིག་ཆ་དང་
བྱ་ལེན་ཚུ་ག་རང་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་ག་ཐུག་ལས་ འབད་རུང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནངམ་བཞིན་ ཆ་འཇོག་
གྲུབ་ཡི།
༦/ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ ལམ་ཅི་ལ་ Bmobile Tower
མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལས་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ བྱ་སྟབས་

༧/ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་ སྦུ་ན་ཁ་ལུ་ Bmobile Tower དེ་ཡང་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
༨/ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ ལ་བ་ན་གི་ Bmobile Tower དེ་ཡང་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
༩/ དར་ལ་རྒེད་འོག་ ཤར་ཕུགས་ཀྱི་ Bmobile Tower དེ་ཡང་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
༡༠/

དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ སྒངས་ལ་ཁ་ལུ་

རྩྭ་འབྲོག་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་

རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
༡༡/ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ སུམ་ཏོ་ལ་ཁ་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།

རྩྭ་འབྲོག་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་

༡༢/ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ ཨོ་ལ་ཁ་ལུ་ རྩྭ་འབྲོག་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་མེདཔ་བཞིན་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
༡༣/ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ སུམ་ཏོ་ལ་ཁ་ལུ་ ངོམ་ རྡོ་རྗེ་བུད་དར་ནས་ ཨ་ལཱན་ཅི་འཛུགས་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་
ཆ་འཇོག་མ་གནང་།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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༡༤/་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ སུམ་ཏོ་ལ་ཁ་ལུ་ ངོམ་ མཆི་མེད་དབང་མོ་ནས་ ཨ་ལཱན་ཅི་འཛུགས་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་
ལས་ ཆ་འཇོག་མ་གནང་།

༡༥/ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ སྒངས་ལ་ཁ་ལུ་ ངོམ་ བསོད་ནམས་དབང་མོ་གིས་ ཨ་ལཱན་ཅི་འཛུགས་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་
བྱ་སྟབས་ མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
༡༦/ དར་ལ་རྒེད་འོག་ ནོར་རྒྱས་སྒང་ལུ་ ངོམ་ ཚེ་རིང་ནས་ ཨ་ལཱན་ཅི་འཛུགས་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་
ཆ་འཇོག་མ་གནང་།
དོན་ཚན་

༡༣,

༡༤

དང་

༡༦

པོ་གི་ཐད་དུ་

གཞུང་ས་ནང་

ཧམ་འཛུལ་འབད་དེ་

བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་

འདི་ཚུ་

སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིཝ་ད་ ཉེས་བྱ་ཕོགཔ་ལས་ ཆ་འཇོག་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྐོར་ གྲོས་སྡུར་གནང་ཡི། དེ་འབདཝ་
ལས་ དང་པ་རང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཉེས་ཁྲིམས་དེ་བཀལ་དགོཔ་དང་ འདི་ཚུ་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཧིང་སངས་ས་
ཅིག་བཟོ་ཞིནམ་ལས་་ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་སྦེ་བཞག་ཡི།

གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་རྒཔོ་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁོང་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་ སེལ་ནིའི་
དོན་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོ་པའི་ དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི།
༡༧/ དར་ལ་ ནོར་རྒྱས་སྟོད་ ངོམ་ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ་ནས་ Auto Workshop བཙུགས་ནིའི་ཐད་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་
མི་སེར་ལས་ ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་ཡང་ སྤྲོད་ཡོདཔ་སྦེ་ དམངས་མི་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
གོང་གསལ་ ལས་འགུལ་ཚུ་ ཟུར་སྦྲགས་ ༢ པའི་ནང་བཀོད་པ་ལྟར་ ཆ་འཇོག་གྲུང་གནང་ཡི།
གསུང་གྲོས་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ལུ་

ལས་འགུས་ཚུའི་དོན་ལུ་

མི་མང་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཐོག་ལས་

ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་དང་གཞན་

གལ་མཁོའི་བྱ་ལེན་གྱི་དོན་ལས་ ལམ་སྟོན་སྐོར་ལས་ གཤམ་གསལ་ ཁག་ཆེ་བའི་ དོན་ཚན་ཁག་ ༣ དེ་ཅིག་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་ནས་
གསལ་ཞུ་འབད་ཡི༔

༡/ ཞལ་འཛོམས་དེ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་རྒཔོ་གི་ཁྲི་འཛིན་ཐོག་ལས་འཚོགས་དགོཔ།
༢/ ལས་འགུལ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ ག་རང་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་ ཡང་ན་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ ངེས་པར་དུ་ ཚང་དགོཔ།
༣/ མི་སེར་ལ་ལུ་བཏུབ་དང་ལ་ལུ་གིས་ མི་བཏུབ་པས་ཟེར་བ་ཅིན་ གླ་སྤྲོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་ཆོད་དགོཔ།
དེ་ལས་ སྐམ་ཇི་ལུ་ མི་རྒན་ཤོས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་ས་སྒོ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ ཨེ་ཀར་ ༥་འཐོན་མི་འདི་ མ་གཞི་
ནགས་ཚལ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་དུམ་གྲྭ་ཅིག་ཡོད་རུང་ གཞན་ལུ་གནོད་པ་མེདལས་ ས་སྒོ་གི་གནས་སྟངས་ཡང་བཏུབ་པའི་ཁར་ དགེ་གླིང་རྒེད་
འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉོགས་བཤད་མེདཔ་སྦེ་ སླབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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༩.༡༣/ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ཚུ་ལུ་ དོན་མེད་ཀྱི་སྡུག་སྦྱོང་མི་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩྭ་འབྲོག་གི་རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་ནི་ དང་
རྩྭ་འབྲོག་གི་ཐོབ་དབང་ཕྱིར་བཏོན་(Withdrawal of Tsamdro Rights) འབད་དགོཔ་སྐོར།
ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་

རྩྭ་འབྲོག་གི་བདག་དབང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་

བཀག་བརྐྱབ་དེ་

ལཱ་འབད་ནི་ལུ་

བྱ་སྟབས་

མ་བདེཝ་བྱིན་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། རྩྭ་འབྲོག་དེ་ ས་ཁྲམ་ནང་ལས་ཆ་མེད་གཏང་ཏེ་ ལོ་ངོ་ ༢ དེ་ཅིག་ཡར་སོང་རུང་ རྩྭ་འབྲོག་གི་
རྒུད་འཐུས་གནང་ནི་མེདཔ་ལས་ དཀའ་ངལ་བྱཱིང་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྩྭ་འབྲོག་གི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྐོར་ལས་ འཕྲལ་མགྱོགས་སེལ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡོདཔ་དང་
མི་ལ་ལུ་

རྩ་འབྲོག་དབང་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་

ནོར་མེད་མི་ཡང་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

མ་གཞི་བཅའ་ཁྲིམས་

དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གོ་སྐབས་ཐད་དུ་ དང་པར་རང་ སྔོན་མའི་ཇོ་བདག་ལུ་སྤྲོད་དགོཔ་སྦེ འབདཝ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ཞུ་ཡི།
རྩྭ་འབྲོག་དང་སྲོག་ཤིང་གི་རྒུད་འཐུས་དེ་ མགྱོགས་པར་རང་ སྤྲོད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་སྦེ་ ས་ཁྲམ་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་ཡི། འཆར་དངུལ་
འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒུད་འཐུས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མ་དངུལ་ལྷན་ཐབས་སྦེ་ འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་རང་ གནང་ནི་སྦེ་
ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྒུད་འཐུས་འདི་སྤྲོད་ཚར་ཞིནམ་ལས
རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་པའི་མཐར་

རྩྭ་འབྲོག་དང་སྲོག་ཤིང་དེ་

གཞུང་དབང་ནང་ཚུད་ནི་ཨིནམ་ལས་

ཁོང་རའི་བདག་དབང་ལས་
དེའི་ཤུལ་ལས་

ཆ་མེད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་

གླར་སྤྱོད་གྱི་ལམ་

ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མཛད་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་་ བཞིན་དང་ལེན་མཛད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༩.༡༤/ ཁྲོམ་སྡེ་དང་རྫོང་ཁག་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ འོས་མཚམས་ལྡན་པའི་ ཚོན་བཏང་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ མཛེས་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་
དགོཔ་སྐོར།
རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་

སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ཚོན་གཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

དེ་ཡང་

ང་བཅས་རའི་

འབྲུག་གི་ལམ་ལུགས་དང་ལྡན་པའི་ ཚོན་ གདམ་ཁ་ ༤ དེ་ཅིག་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ གདམ་ཁ་མཛད་དེ་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཕར་ ཚོན་དེ་ འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ དགོཔ་ངེས་གཏིགས་དགོཔ་སྦེ་ ཚོགས་དམངས་ནས་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་སྟེ་ དེའི་དོན་ལུ་
RCC Building རྐྱབ་ནིའི་གནང་བ་གནངམ་ད་རང་ ཚོས་གཞི་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བཤད་དེ་ སླབ་དགོཔ་དང་ འདི་ནང་
མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གནང་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

༩.༡༥/ རྒེད་འོག་སོ་སོའི་ནང་ མི་སེར་ཚུ་ནས་ གཞུང་དང་གཞན་ས་འགུར་ཐག་རང་བཅད་ཀྱི་སྡོད་ཁྱིམ་ གཞན་ཁྱིམ་དང་ སྦ་སྒོ་བརྐྱབ་
ཡོད་མི་ཚུ་

དམ་ཟབ་འབད་དགོས་པའི་སྐོར་ལས་

ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་ཡི།

དེ་ནང་ལུ་

ཁྲིམས་འགལ་ལཱ་ཚུ་

ཧེ་མ་ལས་

འབད་ཞིནམ་ལས ཞུ་བ་ཤུལ་ལས་་འོངམ་ད་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ ཉེས་ཁྲིམས་ བཀལ་རང་བཀལ་དགོ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

སྒེར་ས་འདི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ཏེ་འབད་རུང་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མཛད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་
དེ་ལུགས་ཀྱི་གོ་བརྡ་ཚུ་

མི་སེར་ལུ་

རྒཔོ་ཚུ་གིས་

ཕུལ་དགོ་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཁྱིམ་གྱི་འབྲི་ཤོག་ཕོརམ་

ལག་ལེན་སྐོར་ལས་ཡང་

ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ གོ་བ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི། དེ་ཡང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ འབྲི་ཤོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྐོར་ལས་
བྱ་རིམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
གྲོང་གསེབ་ནང་ལས་ཕར་ རྩི་ས་ཀྱི་ཁྱིམ་ concrete རྐྱབ་དགོ་པ་ཅིན་ གནང་བ་དེ་ རྫོང་ཁག་ལས་ལེན་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་
ཡོད་ལུགས་སྐོར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་
ཨིན་ན་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་ནས་གསལ་ཞུ་ཕུལ་མི་འབྲི་ཤོག་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ རྒེད་འོག་ནང་
ལཱ་འབད་ནིའི་ནང་ མི་རློབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཡོདཔ་ལས་ ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་ འཐབ་ཚུགས་གའི་སྐོར་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ཐད་དུ་ སྔར་ག་ཨིནམ་བཞག་ནི་དང་ རྩི་ས་གི་ཁྱིམ་དེ་གི་ཐད་ཁར་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་བརྒྱུད་དེ་ འགྱོ་དགོཔ་
སྦེ་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ འབྲི་ཤོག་འདི་ལུ་ མ་བཏུབ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གནད་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ གནང་བ་ཐད་ཁར་ ་ སྔོན་མ་གི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ དེ་མེན་པའི་རང་ལུགས་ཀྱི་ཐད་དུ་
རྒེད་འོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

མཛད་ནི་དང་

འབྲི་ཤོག་ཕོརམ་ཐད་དུ་

དོན་ཚན་དག་པ་ཅིག་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

གུར་བཞག་ཡི།
༩.༡༦/ རྒེད་འོག་སོ་སོའི་ནང་ མི་སེར་ཚུ་ནས་ གཞུང་དང་གཞན་སྒེར་དབང་གི་ས་འགུར་ ཧམ་འཛུལ་འབད་དེ་ བཟའ་སྤྱོད་ འབད་ཡོད་པའི་
སྙན་ཞུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཤུལ་ལས་སྙན་ཞུ་ལྷོདཔ་ད་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བར་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་སྙན་ཞུ་ འབད་དགོཔ་དང་
རྩ་ལས་འབད་མ་ཆོག་པའི་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོ་པའི་སྐོར་ཞུ་ནི་དང་ རྒེད་འོག་སོ་སོའི་ནང་ མི་སེར་ཚུ་ནས་ རང་སོའི་ ཁྲམ་འཁོད་ས་ཆ་ནང་
གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ལྟར་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལས་

གཞན་བཀོལ་སྤྱོད་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་

གནང་བ་མ་ལེན་པར་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་

ཐག་རང་བཅད་

སྡོད་ཁྱིམ་བརྐྱབ་ནི་དང་

འདི་ཚུ་མི་འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་

ལམ་ལུགས་ལྟར་

འབད་དགོཔ་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ག་དེ་དྲག་དྲ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གོ་བརྡ་ཚུ་ སྤྲོད་གནང་དགོཔ་སྐོར་
གཞུང་ས་ཧམ་འཛུལ་ཐོག་

ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་དཐད་དུ་

བདེན་དཔྱད་ཐད་དུ་

འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་

བདེན་དཔྱད་

འབད་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ གནང་བ་སྤྲོད་དོ་ཨིན་རུང་ ད་ལས་ཕར་ འབྲི་ཤོག་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོག་འོང་ནི་
ཨིནམ་ལས་ དེ་བཞིན་དང་ལེན་འབད་ནི་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༩.༡༧/ ས་འཇལ་གྱི་དྲན་རྟེན་ཙོག་ཕུར་དང་ ས་མཚམས་རྟགས་བཀལ་ཙོག་ཕུར་ཚུ་མེདཔ་གཏང་ནི་དང་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་ བསྒྱུར་བཅོས་

འབད་ནི་ བཏོན་བཏང་ནི་ཚུ་ལས་འབད་མ་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་རྒེད་འོག་ནང་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་དང་ ས་ཆའི་ས་མཚམས་ བཀལ་བར་

འགྱོཝ་བའི་སྐབས་ལུ་ མེདཔ་བཏང་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་བྱཱིང་དོ་ཡོདཔ་་ལས་ འདི་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བདག་འཛིན་འབད་དགོ་ པའི་ཞུ་བ་
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ཕུལ་ཡི། ཙོག་ཕུར་འདི་ འབལ་བཀོ་བ་ཅིན་ ཉེས་ཁྲིམས་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ལས་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། གནད་དོན་དེའི་ཐད་དུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་
གོ་བརྡ་སྤྲོད་དེ་སླབ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་འཆམ་བྱཱིང་ཡི། དེ་ལས་ གལ་སྲིད་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་མི་རེ་བདའ་བཟུན་པ་ཅིན་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་
གུར་བཞག་ཡི།

༩.༡༨/ གཞུང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་གཞུང་མཁོ་བཞེས་དེ་ དེའི་ཚབ་དང་ རྒུད་འཐུས་མ་སྤྲོད་པར་ཡུན་གྱངས་ལུས་མི་ཚུ་ ས་

ཚབ་སྤྲོད་ནི་དང་ རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་ནི་ཚུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་སྐོར་ལས་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་ནས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེའི་ཐད་ཁར་ ལས་སྡེ་
ག་གིས་རང་འབད་རུང་ ཁྲམ་རྐྱབ་མ་ཚུགསཔ་དང་ རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་མ་ཚུགས་ ས་ཚབ་་སྤྲོད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་
དང་ རྫོང་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་

རྒེད་འོག་

ཐོ་བརྐྱབ་ཏེ་ ༢༠༡༣ གྱི་དབྱིན་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་འཁོད་རང་ ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་

ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། མི་སེར་གྱི་ས་ཚབ་ཀྱི་ཁྲམ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་ཚུན་ ལས་འགུལ་གྱི་ལཱ་དེ་འགོ་བཙུག་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་ ག་རང་གིས་
ཐུགས་ཁར་བསྣམ་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི།
རྒེད་འོག་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ས

ས་ཁྲམ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་

འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་མཛད་དགོཔ་སྦེ་

གྲོས་བསྡུར་གནང་བའི་ཤུལ་

ལཱ་ངང་འཐེན་ལུས་མི་ཚུ་གི་ ཐོ་ཡིག་ཚུ་ རྒེད་འོག་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ དབྱིན་ཟླ་ ༡༠་པའི་ནང་འཁད་ལུ་རང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་
ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཕུལ་ནི་གུར་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༩.༡༩/ གློ་བུར་ ས་འཇལ་་ལཱ་གི་སྐོར།
དེ་ཡང་ ཞབས་ཏོག་གླ་འཐུས་སྐོར་ལས་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལས་འགུལ་གཞན་གྱི་ས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་

འབད་དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཉིན་གང་སོང་གི་གླ་འཐུས་དེ་ཚུ་ ལས་འགུལ་གྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ གླ་འཐུས་བཙུགས་བཅུག་པའི་སྐོར་ལས་

གནས་ཚུལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་ཡི།
༩.༢༠/ ས་ཆའི་ཉོགས་འཛིང་འཐོནམ་ད་ རྒེད་འོག་སའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་དེ་ གྲོས་ཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་སྐོར།
ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་ནས་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཕར་ སའི་ཚོགས་པ་གཅིག་ ངེས་པར་དུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་སྐོར་དང་
སའི་ཉོགས་འཛིང་ཚུ་ ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གིས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཏེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི།
དེ་འབདཝ་ལས་ ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་གི་སྙན་ཞུ་གཅིག་ཡང་ ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྒེད་འོག་ག་རང་གིས་ནང་ལུ་ སའི་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་ རྒཔོ་གི་ཁྲི་འཛིན་ཐོག་ལས་ ཚོགས་པ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་འབྱེདཔ་བཙུགས་ཏེ་
དབྱིན་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་བཅས་ རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༩.༢༡/ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་གྱིས་ གཞུང་ས་ ས་སྟོང་ནང་ ཤིང་འཛུགས་སྐྱོང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་གཅིག་ཁར་ བསྟུན་གྲོས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱཱིས་དང་འཁྲིལཝ་ད་
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
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རང་བཞིན་གནས་སྟངས་འདི་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ གོང་འཕེལ་ལཱ་གི་དོན་ལས་ ས་ཆ་གཞུང་བཞེས་འབད་མའི་ ས་ཚབ་
སྤྲོདཔ་ད་

ས་ཚབ་སྤྲོད་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི།

མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་

ནགས་ཚལ་ནང་

ཤིང་འཛུགས་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དེ་ ས་སྟོངམ་ག་སྟེ་ཡོད་སར་ ཤིང་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་དེ་རང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལས་ཕར་ཡང་འབད་ འོང་ཟེར་
ཞུ་ཡི། མ་གཞི་ དེའི་ཐད་ཁར་ རྒེད་འོག་དང་རྫོང་ཁག་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་འབད་དེ་རང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དེ་ལས་ G2C ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ཤིང་ཆོག་ཐམ་དོན་ལས་་དུས་ཚོད་བཟོ་གནང་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འགྱོ་མ་བཏུབ་
པའི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཧ་མ་གོ་བར་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྐོར་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

དེ་ལས་ ཁྱིམ་གསརཔ་རྐྱབ་ནིའ་དང་ཉམས་བཅོས་གྱི་དོན་ལས་ ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་ལེན་མིའི་ ལེ་ཤཱ་རང་འོང་མི་འདི་གིས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་
བྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་ ཁྱིམ་བརྐྱབས་ནིའི་ཤིང་ཆས་ཀྱི་ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་ཡོད་རུང་ ཁྱིམ་མ་བརྐྱབ་པར་ ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།
འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་རང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ དཔེར་ན་ དོམ་ལ་སོགསཔ་ འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ལུ་
དུས་ཚོད་ཁར་ སྙན་ཞུ་འབད་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།

དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ཕྱིར་ཚོང་ལས་འཛིན་

BBPL ལུ་

ས་ཆ་

གླ་ཁར་སྤྲོདཔ་ད་ རྩྭ་འབྲོག་གི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ སྤྲོད་ཡོདཔ་ལས་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱཱིང་དོ་
ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ སྨད་ལྟག་དམངས་མི་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ ཆོག་ཐམ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མཐའ་སར་གྱི་
མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དེའི་ཐ་དདུ་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ བསྒྱུར་བཅོས་ མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་
བ་ཕུལ་ཡི།

གོང་གསལ་གནད་དོན་གུར་ གསུང་གྲོས་རྒྱསཔ་སྦེ་ གནང་བའི་ཤུལ་ གཞུང་ས་ ས་སྟོངམ་ནང་ལུ་ ཤིང་འཛུགས་སྐྱོང་འབདཝ་ད་ མངའ་སྡེ་
ནགས་ཚལ་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
སྨད་ལྟག་དམངས་མི་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་ནའིི་དུས་ཚོད་ཐད་དུ་ རང་ཟླ་ ༩ པ་དང་་ དབྱིན་ཟླ་ ༡༠ པ་འདི་
དུས་སྐབས་གཅིག་ཁར་ཕོགསཔ་ལས་
བཞག་ཡི།

༩.༢༢/ མེ་རླུང་

Bio-gas

ཐོབ་ལམ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་

ནགས་ཚལ་ཁ་ཐུག་ལས་

དེ་བཞིན་གནང་པ་གི་མ་འཐུས་མེདཔ་སྦེ་

གི་ལས་འགུལ་འདི་ རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཕར་ རྒཔོ་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་

ལག་ལེན་ངེས་འཐབ་མཛད་དགོཔ་སྐོར་ རྫོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་ནས་ ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐོར་ལས་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་
དབྱེ་རིམ་ ༢ པ་དེ་ཡང་ མགྱོགས་པར་རང་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་
ཅིག་མེད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལ་ཁག་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་་རྒྱབ་སྐྱོར་ མཛད་དགོ་
པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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དེ་ལས་ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་རྒཔོ་གིས་ ཞུ་མི་ནང་ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ ས་གནས་ ནོར་བྱ་ཟེར་ས་ལུ་སྡོད་མི་ མི་སེར་གུང་པ་ ༣
གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་མེ་རླུང་ ངེས་བདེན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ གཞི་བཙུགས་དོན་ལུ་ གཞུང་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་དགོཔ་སྐོར་ ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་གི་ཐད་དུ་
བཙུགས་མི་དང་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནིའི་ལམ་ལུགས་དང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ག་དེམ་ཅིག་དགོཔ་ག་གི་ བྱ་རིམ་འཐབ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་
ཕུལ་ཡི། དེ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཕབས་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ཞུ་ཡི། གད་ལྟག་རྒེད་འོག་གི་ཐད་དུ་ མི་རྩིས་ཐད་ཁར་ དར་དཀར་ན་
རྫོང་ཁག་ལུ་འབད་བ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

ཨིན་རུང་ དེའི་ཐད་དུ་ རྒེད་འོག་དང་སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན་ མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཐོག་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
གསུང་གྲོས་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ལུ་ བྱ་ནད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གནོད་ཉེན་སྐོར་ལས་ ཞུ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་སྐོར་ལས་ ཚ་རིམས་གྲངས་བསིལ་རེ་
ཐོབ་པ་ཅིན་ རྟགས་དཔྱད་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི། ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་བསམ་གླིང་ རོ་ཁྱི་འཆོལ་ནད་སྐོར་ལས་ གཟབ་
གཟབ་ འབད་དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་ཚུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁར་བསྣམ་ཏེ་ དང་ལེན་མཛད་དགོཔ་སྦེ་དྲན་གསོ་གནང་ཡི།

༩.༢༣/ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་འཆར་ལོ་ ༢༠༡༣-༢༠༡༤ ལོར་གྱི་ འཆར་དངུལ་གྲོས་འབུལ་དེ་ ཆ་འཇོག་གནང་ནི།(Ex-Post
Facto sanction) དང་ འདས་པའི་འཆར་ལོ་ ༢༠༡༢-༢༠༡༣ ལོར་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ སྡེ་ཚན་དང་སྡེ་ཚན་གྱི་བར་ན་
དེ་ལས་ རྒེད་འོག་དང་ རྒེད་འོག་གི་བར་ན་ལུ་ འཆར་གཞི་མ་དངུལ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་གི་ དབང་ཚད་ནང་འཁོད་མེདཔ་བཞིན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནས་ (Ex-post Facto Sanction)
ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་

དགོ་པའི་སྐོར་ལས་འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་

ཟུར་སྦྲགས་

༣

པ་ནང་བཀོད་མི་དེ་

ཚོགས་དམངས་ཀྱི་མོས་མཐུན་སྒོ་ནས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༣-༢༠༡༤ ལོའི་ འཆར་དངུལ་
གྲོས་འབུལ་དེ་ཡང་ ཟུར་སྦྲགས་ནང་གསལ་བཀོད་པ་ལྟར་དུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
༩.༢༤/ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ལོ་བསྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༣ པའི་ ཟད་རྩིས་དང་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་གྱི་རྩིས་བཤད་ དེ་ལས་

མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་རྩིས་ཁྲ་སྙན་ཞུ་འདི་ སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆུང་གི་དངུལ་འཛིན་པ་ནས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཕུལ་ཡི། དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་
མ་དངུལ་ཟད་རྩིས་ དང་མ་དངུལ་ཐོབ་ཐོབ་ དེ་ལས་ལྷག་ལུས་ཚུའི་སྐོར་ལས་

ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་དེ་ ད་ལྟོ་

བཟོ་བའི་བསྒངས་ཡོདཔ་ལས་ ཁ་གསལ་ཐད་དུ་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་ཞུ་ཡི།

དེ་བཞིན་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ གྲོས་གཞི་ཕུལ་ཐོག་ ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་གནང་ཡི།

༡༠) གསུང་གྲོས་སྣ་ཚོགས།

༡༠.༡/ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ནགས་ཚལ་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ སྤྱོད་དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་ གྲོང་སྡེ་ནགས་ཚལ་དང་མི་སྡེ་ནགས་

ཚལ་ཚུའི་ཐད་ཁར་རྐྱངམ་ཅིག་ ས་ཁོངས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བཀག་ཆ་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད་རུང་ གྲོང་སྡེ་ནགས་ཚལ་དང་མི་སྡེ་ནགས་
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION

Ngo e drup -Tse Dz o ng: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ཚལ་མེན་པའི་ གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ འཐོན་སྐྱེད་ཤིང་ལ་སོགས་པ་སྤྱོད་ནིའི་ཐད་ཁར་ གཞན་རྒེད་འོག་ག་རང་ལུ་ བཀག་ཆ་
མེད་པར་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ཐོབ་དགོཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འདི་ལུ་ རྒེད་འོག་གཞན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་འབད་རུང་ གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་
ལས་འབད་བ་ཅིན་ འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཐོབ་ཐབས་འོང་དགོཔ་སྦེ་ བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

དེའི་སྐོར་ལས་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ གཞུང་གི་ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ ཤིང་བཏོན་ནིའི་ཐད་ཁར་ ག་སྟེ་ལས་
བཏོན་རུང་ བཏོན་ཆོག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་དེ་ ཁོང་རང་ལུ་ གནོད་པ་དུམ་གྲྭ་རེ་ཡོད་དེ་གིས་ ཨིནམ་མ་གཏོགས་
མ་གཞི་གིས་ གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་ལས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ འབད་བ་ཅིན་ ག་གིས་བཏོན་རུང་ བཏོན་ཆོག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

སྐྱབས་ཆ་དམངས་མི་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མ་གཞི་ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཐད་ཁར་ སྤྱོད་ཆོགཔ་སྦེ་ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་དང་
རྒེད་འོག་གི་བར་ན་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི། ནགས་ཚལ་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཤིང་ཆ་སྐོར་ལས་ ག་སྟེ་ལས་
འབད་རུང་བཏོན་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་

ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་

འོས་འབས་ཚུ་

ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་

དབྱེ་ཞིབ་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དེ་ ནགས་་ཚལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༡༠.༢/ རྒེད་འོག་གི་མགྲོན་སྐྱོང་མ་དངུལ་ ལོ་བལྟར་བཞིན་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༠༠༠/-(གཅིག་ཁྲི) ཐམ་པ་རེ་ རྒེད་འོག་སི་དྲི་ནང་ལས་

སྤྱོད་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ འགྲོ་སོང་མ་ལང་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༠,༠༠༠/-(གཉིས་ཁྲི) ལུ་ ཡར་གསེང་གནང་

ཐབས་ཞུ་ནི་དང་ མ་དངུལ་དེ་ཡང་ རྒེད་འོག་གི་སི་དྲི་ནང་ལས་མེན་པར་ གཞུང་ལས་ འཆར་དངུལ་དབྱེ་ཁག་(Budget head) སོ་སོར་སྦེ་
བཙུག་གནང་ཐོག་ལས་ གནང་ཐབས་སྐོར་ལས་ བྱ་ཕྱོགས་དམངས་མི་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་

རྫོང་ཁག་འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་

མ་གཞི་འཆར་དངུལ་གྱི་གྲོས་འབུལ་ཕུལཝ་བའི་སྐབས་

ཕུལ་དེ་་རང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ད་རུང་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་གེ་ཟེར་ཞུ་ཡི། དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠,༠༠༠ གིས་འདི་ འགྲོ་སོང་
ལང་མི་ཚུགསཔ་འོང་ཟེར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གནད་དོན་དེ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཞིན་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ རྫོང་ཁག་ག་རང་ནང་
ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ གནང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡི།
༡༠.༣/ ཆུ་འཛོམས་དང་ ཕུན་ཚོགས་ཚུན་ ས་ནམ་ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་དོན་ལས་ ཚོང་ཁྱིམ་སྐོར།
རྫོང་ཁག་ས་ནམ་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞུ་མི་ནང་ ཚོང་ཁྱིམ་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་གི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཆུ་འཛོམས་ལས་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཚུན་ ས་གནས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ལམ་ལུགས་ཐད་དུ་ གཞུང་ལམ་ལས་ ཕིཊ ༣༠
དགོཔ་ཨིན་རུང་ ས་གནས་མང་ཤོས་ནང་རང་ ཚད་གཞི་ ཕིཊ་ ༣༠ གི་ཕྱི་ཁར་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁང་མིག་ ༥ དེ་ཅིག་ མི་ཚུད་སྦེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ འདི་ཚུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱིམ་འབད་བ་ལས་་ གནད་དོན་དེ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་ མཚམས་ག་ཟེར་་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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Office of the Dzongkhag Tshogdu

གཞན་རྫོང་ཁག་གི་ཚོང་ཁྱིམ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ནཱ་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མི་འོང་ནི་མས་ཟེར གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
སོ་ནམ་ཚོང་ཁྱིམ་ཚུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱིམ་འབད་བ་ལས་ ནམ་རང་ བརྡལ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནང་རུང་བརྡལ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ ཕིཊ་ ༢༠
གི་ཕྱི་ཁར་ལུ་ བརྐྱབ་ཆོག་པའི་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཁོང་རའི་རྒེད་འོག་གི་ནང་ལུ་ ཕིཊ་གི་ཁྱད་ཚད་གྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཕིཊ་ ༡༥

ཕྱི་ཁར་ གནང་བ་གནང་ནི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དེ་ལུ་ མི་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལས་མེན་པར་ མི་ཤང་ཆེ་ཤོས་ལུ་ ཕན་པའི་
ཁྱིམ་གཅིག་རང་ བརྐྱབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་མཛད་དགོཔ་སྐོར་ དྲན་གསོང་གནང་ཡི། ཁྱིམ་དེ་ རང་གིས་རང་ བརྐྱབ་ནི་ཟེརཝ་ད་ལུ་ཡང་
བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་འོང་ཟེར་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་ཡི། གལ་སྲིད་ཚོང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་འབདབ་་ཅིན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
བརྐྱབ་བྱིན་པ་ཅིན་ འདི་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་མི་འཐོན་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།

སྐྱབས་ཆ་དང་བྱག་ཕྱོགས་ཐད་དུ་ ཐོ་ནང་མ་ཚུད་མི་དེ་ གཞུང་ལམ་གསརཔ་དེ་ནང་མ་ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
༡༠.༤/ འབྲུག་སྨྱོ་རྫས་བཀག་འཛིན་ལས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྨྱོ་རྫས་ལོག་སྤྱོད་ལས་བརྟེན་ གནོད་སྐྱོན་སྐོར་དང་ འབྲུག་གི་སྨྱོ་རྫས་དང་
སེམས་ཁམས་འཁྲུག་རྫས་ རྫས་རིགས་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུའི་ འབྲེལ་ཡོད་དགོངས་དོན་
ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ གོ་བརྡའི་གསལ་བཤད་ཅིག་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་ནང་ལུ་ གོ་བ་གསལ་
བཤད་དེ་ཡང་ མི་སེར་ལུ་ དོན་མེད་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕོགས་མི་ལས་བཀག་ནི་དོན་ལུ་ །

ཏམ་ཁུའི་གནོད་ཉེན་སྐོར་དང་ ཏམ་ཁུ་ལས་ བརྟེན་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ མི་ལེ་ཤཱ་ཤི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
གོ་བ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ ཁྲིམས་འགལ་པ་ལུ་ ཉེན་བརྡ་འབད་ཐངས་ལམ་་ལུགས་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི།
གསལ་བཤད་ཕུལ་མི་ཚུ་

ས་གནས་གསུང་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་

གནང་དགོ་པའི་ གསོལ་འདེབས་ཞུ་ཡི།

མི་སེར་ཚུ་ལུ་

གོ་བ་གསལ་བཤད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

མཛད་

གནད་དོན་དེ་གུར་ གྲོས་བསྡུར་གནང་བའི་ སྐྱེལ་འདྲེན་བཱསི་གི་འདེད་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་པཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་རྟག་དཔྱད་ འབད་ནིའི་
དབང་ཚད་དགོ་པའི་བྱཱིང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། དེ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ ཧ་མ་གོ་བར་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་མི་དེ་ གཙོ་བོ་རང་ བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ ཟིན་བྲིས་དེ་
མི་སེར་དང་གྲོས་བསྟུན་མ་འབདཝ་ལས་ བརྟེན་ཨིན་པའི་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡི། སྤྱིར་བཏང་ བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་བརྩམ་ད་ལུ་ མི་སེར་དང་
གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཡི། དེ་ལས་ བརྡ་བྱང་ཐད་དུ་ ཏམ་ཁུ་འཐུང་མ་ཆོག་པའི་ གནས་སྟངས་ལུ་
བལྟ་བ་ཅིན་ ས་སྒོ་ག་སྟེ་ལུ་ཡང་ ཏམ་ཁུ་འཐུང་མ་ཆོགཔ་འབད་བ་ལས་ ཏམ་ཁུ་འཐུང་ཆོག་པའི་ས་སྒོ་ནང་ རྐྱངམ་ཅིག་ བརྡ་བྱང་བཙུགས་
དགོཔ་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་འབད་ཡི།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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གོང་གི་གསལ་བཤད་འབད་མི་དེ་ཚུ་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ནང་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ མི་དམངས་ལུ་ གོ་བ་གསལ་
བཤད་འབད་ནི་ ཡོདཔ་ཅིག་ མཛད་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་བཤད་བྱཱིང་ཡི།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་བྱོན་གནང་མི་ག་རང་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་གནང་ཡི། དུས་ཡུན་
རིང་སྦེ་ ཡུན་གྱངས་ལུས་མི་ ཐུགས་ཀྱི་བཟོད་པ་བཞེས་གནང་ཟེར་ཞུ་ཡི།
རྫོང་བདག་གིས་ དབྱིན་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ མི་རྗེ་གསོ་བའི་བློན་པོ་མཆོག་གིས་ གསོ་བའི་ལས་རིམ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གསོ་བའི་བློ་གཏད་
མ་དངུལ་གཞི་བཙུགས་གནང་མི་གི་

རྗེས་དྲན་ལུ་

དུས་ཅིག་ཡང་

དེ་བཟུམ་གྱི་ལམ་འགྲུལ་གྱི་ལས་རིམ་གཅིག་

འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་ཁག་ལུ་ཡང་ དེ་བཟུམ་གྱི་ལས་རིམ་འབད་དགོཔ་ལས་ ལས་རིམ་དང་ ཚེས་གྲངས་དེ་ གཏན་འཁེལ་་ཅིག་བཟོ་སྟེ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ག་རང་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་དགོ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་ཡི།
དེ་ལས་ རྫོང་བདག་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་སྐབས་ བྱོན་གནང་མི་ལུ་
བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལས་ཕར་འབད་རུང་ དེ་བཟུམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་རེ་སྨོན་ཞུ་ཡི།
ཁྲི་འཛིན་འོགམ་གིས་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར།
དྲགོས་རྫོང་ཁག་དབུ་གཙོས་པའི་ འཐུས་མི་ཡོངས་ དེ་ལས་གཞན་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཡོངས་ལུ་ ཚོགས་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ བཅའ་མར་

གཏོགས་གནང་མི་ལུ་ ག་ཅི་དེ་ཅིག་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི། དེ་རེས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ལུ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་འཆར་ལོ་ ༢༠༡༣༢༠༡༤ གི་འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གནང་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་དང་ ག་རང་གིས་ གསུང་གྲོས་ཚུ་ སྦ་གསང་མེད་པར་གནང་སྟེ་ གྲོས་བཅུད་
བཏོན་མི་ལུ་ ག་རང་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི།
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ གཞུགས་གནས་ནང་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མེད་པར་ རང་སོའི་ས་གནས་ནང་ འབྱོན་འོང་མནོ་བའི་
རེ་སྨོན་དང་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ལུ་ ཞལ་ཡངས་ཡང་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་ཡི།

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པ་དེ་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་ལོ་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༤ སྤྱི་ཚེས་ ༨/༡༠/༢༠༡༣
རེས་གཟའ་ལྷགཔ་གི་ཕྱི་རུ་ བཀྲིས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་ མཇུག་བསྡུ་གནང་བ་དགེ།
གྲོས་ཆོད་བྲིས་མི༔
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།
ཚོགས་དྲུང་།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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སརྦ་མངྒ་ལམ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ པའི་གྲོས་ཆོད།
འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་དང་པའི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ པ་འདི་ རང་ལུགས་སྔར་ཁྱུན་བཟང་པོ་བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་མཛད་རིམ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༣ མམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༡/༠༦/༢༠༡༤ གི་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩:༠༠ ལུ་

འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། འགོ་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ་དེ་ཁར་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་དབཱི་འཁྲིདཔ་ དྲགོས་
རྫོང་བདག་ ཆུ་ཁ་དངོས་གྲུབ་རྩེ་རབ་སྡེའི་སྐུ་ཚབ་ རྫོང་རབ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་པ་ རྫོང་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་གི་
འགོ་དཔོན་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་རྟོག་པ་ཡོངས་ཀྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་ཡི།
ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་འགོ་འབྱེད་གསུང་བཤད།
འགོ་འབྱེདགསུང་བཤད་དེ་ནང་ ཁྲི་འཛིན་མཆོག་ནས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ པའི་ཚོགས་རིམ་དེ་ནང་ བྱོན་གནང་མི་ དམིགས་བསལ་གྱི་
སྐུ་མགྲོན་དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་དབཱི་གཙོས་པའི་ དྲགོས་རྫོང་རབ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་གི་དྲགོས་དྲུང་པ་ བཞུགས་གྲལ་མཛད་རིམ་ནང་
བྱོན་མི་ རབ་སྡེའི་སློབ་དཔོན་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ རྒཔོ་དང་དམངས་མི་ སྡེ་ཚན་དང་ལུང་ཕྱོགས་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་
དཔོན་དང་གཞན་ལྟ་རྟོག་པ་ཡོངས་ལུ་ བྱོན་པར་ལེགས་སོ་ཞུ་ཡི།
ད་རེས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་དང་འབྲེལ་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ ལོའི་ ལས་དོན་གན་ཡིག་གུར་
དྲགོས་རྫོང་བདག་དང་སྡེ་ཚན་འགོ་དཔོན/རྒཔོ་ ཚུ་གི་བར་ན་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ནིའི་ལས་རིམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་ དམངས་ཤོས་རང་ དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ དུས་ཚོད་ཁར་གནས་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་གནང་ཡི།
ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་དེ་ནང་ ག་རང་གིས་ རྫོང་ཁག་དང་མི་སེར་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕན་ཐབས་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ གསུང་གྲོས་ཚུ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གནང་འོང་མནོ་བའི་རེ་སྨོན་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་ བྱོན་གནང་མི་ཡོངས་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ བྱོན་པར་ལེགས་སོ་ཡོད་ཟེར་
ཞུ་གནང་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།

ཤིོག་གྲངས་ 1/44

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ཀ༽ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ནི།

༡/ ཚོགཥ་ཐེངཥ་ ༥ པའི་གྲོཥ་ཆོད་ ཁ༽ ༢) པའི་དོན་ཚན་ ༢.༡ པའི་ནང་ གཥོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༢ པའི་ནང་ལུ་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ ལྟོ་
ཐོབ་པའི་སྲོལ་མེད་རུང་ མཐའ་ཟུར་གྱི་རྒེད་འོག་ གད་ལྟག་ན་དང་གདུང་ན་བཟུམ་ཅིག་ནང་ལཥ་ཕར་ མི་ཥརེ ་ཚུ་ ཐག་རིང་ཥར་ལཥ་ འོང་དགོ་ནི་ འདི་གིཥ་
དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལཥ་ རྫོང་ཁག་གཥོ་བའི་སྡེ་ཚན་བརྒྱུད་དེ་ གཥོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཡིག་ཨང་ ཥི་དྲི་ཨ/ེ གཥོ་བ-༥༧/༡༣-༡༤/༡༧༦སྤྱི་ཚེཥ་ ༡༦/༡༠/༢༠༡༣
ཅན་མར་ཕུལ་ཡོད་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ལན་གཥལ་ཞིག་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ཨ་ལོ་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ སྐྱེཥ་ནིའི་བློ་སྟོབཥ་སྐྱེད་བཅུག་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་ཆགཥ་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལྟོ་བྱིན་ནིའི་གྲོཥ་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་གཥོ་བའི་སྡེ་ཚན་ནཥ་ སྙན་ཞུ་འབྱོར་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གྲོང་
གཡུཥ་སྨན་པ་ཚུ་ལུ་ འཐུཥ་ཐོབ་ལམ་སྐོར་ལཥ་ གཥོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིཥ་ གྲོང་གཥེབ་སྨན་པའི་སྲིད་བྱུཥ་ཅིག་ བརྩམ་ཡོད་མི་ནང་ ཁོང་ཚུ་གི་འཐུཥ་ཐོབ་ལམ་
སྐོར་ལཥ་ཡང་ ཚུད་ཡོདཔ་དང་ སྲིད་བྱུཥ་འདི་ ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལཥ་ ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་ཚུན་ ད་ལྟོའི་ལམ་ལུགཥ་ལྟར་ བྱ་ལེན་
མཛད་དགོཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབྱོར་ཡོད་མི་ལུ་ མ་འཐུཥཔ་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༢/ གྲོཥ་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ཁ༽ ༣.༡ པའི་ནང་ རྒེད་འོག་མི་སྡེ་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཞབཥ་ཏོག་གི་གླ་ཆ་སྐོར་ལཥ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལཥ་ཁུངཥ་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ལཥ་ཁུངཥ་ཁ་ཐུག་ནཥ་ ལན་གཥལ་གནང་མི་ནང་ ལྟེ་བ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་
བའི་རྗེཥ་སུ་ ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ གན་འཛིན་གུ་ མཚན་རྟགཥ་བཀོད་མ་ཚུགཥ་པར་ལུཥ་ཡོད་རུང་ གནཥ་སྐབཥ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཚོང་བསྒྱུར་
(Market rate)གནཥ་གོང་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲུག་འགྲེམ་ཁང་ལུ་ འགན་ཁུར་སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་ འཕྲལ་མགྱོགཥ་རང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རགི ་དང་
བརྒྱུད་འཕྲིན་ལཥ་ཁུངཥ་ ཥ་གནཥ་གཞུང་སྐྱོང་ལཥ་ཁུངཥ་ དེ་ལཥ་ འབྲུག་འགྲེམ་རང་སྐྱོང་ལཥ་འཛིན་གསུམ་གྱི་བར་ན་ གན་ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགཥ་
བཀོད་ནི་ཨིནམ་ལཥ་ དེ་བསྒང་ལུ་ ལྟེ་བ་འདི་གི་ཞབཥ་ཏོག་སྤྱོད་འཐུཥ་ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་གཥོ་གནང་འོང་ཟེར་ཨིན་མཥ། ལྷག་པར་དུ་ སྤྱིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་གི་
འགན་ཁུར་འདི་ འབྲུག་འགྲེམ་ཁང་ལུ་ཕོག་ནི་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ལྟེ་བ་ཚུ་གི་ཞབཥ་ཏོག་སྐྱེལ་སྤྲོད་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ཐོབ་
ཚུགཥཔ་ ངེཥ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཨིམ་ལཥ་ འདི་ལུ་ མ་བཏུབ་མེདཔ་སྦེ་ གྲོཥ་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༣/ དོན་ཚན་ ༣.༣ པ་དང་འཁྲིལ་ ཥ་གནཥ་མེ་རི་རྩེ་མོ་གི་ སྒོར་ནོར་རྒྱ་སྐྱེད་ལྟེ་བ་འདི་ མེ་རི་རྩེ་མོ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ལུ་ རྩིཥ་སྤྲོད་ནིའི་ཐད་དུ་
སྒོ་ནོར་ལཥ་ཁུངཥ་ཀྱི་གནང་བ་ལུ་ སྒུག་ངང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ ལན་གཥལ་ཅིག་མེདཔ་ལཥ་ ཡང་བསྐྱར་ ལཥ་ཁུངཥ་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་
གུར་བཞག་ཡི།
༤/ གད་ལྟག་ན་ལུ་ སྐྱེཥ་ལྡན་མེ་རླུང་ Biogas གཞི་བཙུགཥ་ཀྱི་དོན་ལཥ་ མི་ཥེར་ག་གིཥ་ཡང་ བཙུགཥ་ནིའི་ཞུ་བ་མ་ལྷོད་པཥ། ཨིན་རུང་
རྡོ་བཟོཔ་གཅིག་ བཥམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་ སྒོམ་ཀྲུ་ལུ་འབད་ སྤྱི་ཚེཥ་ ༨ - ༡༢/༡༡/༢༠༡༣ ཚུན་ སྐྱེཥ་ལྡན་མེ་རླུངའཕྲུལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྦྱོར་བརྡར་སྤྲོད་
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་གུར་ གད་ལྟག་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ སྐྱེཥ་ལྡན་མེ་རླུང་ལཥ་འགུལ་འདི་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་
ཞུ་ཡི། སྒ་ནོར་རྒྱ་སྐྱེད་ཁ་ཐུག་ལཥ་ སྦྱོང་བརྡར་ཡང་འབད་བའི་ཁར་ གཞི་བཙུགཥ་ཡང་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡ།ི ཨིན་རུང་འདི་གི་སྐོར་ལཥ་ སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན་
ནཥ་འབད་བ་ཅིན་ དམིགཥ་གཏད་དེ་ གུང་པ་ ༣ གྱིཥ་ བརྐྱབ་ནི་འབད་ཡོད་རུང་ ད་ཚུན་ ཞུ་བ་མ་ལྷོད་པར་ཡོདཔ་དང་ ཞུ་བ་ལྷོད་ཞིནམ་ལཥ་རྐྱངམ་ཅིག་
གཞུང་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐོག་ གཞུང་གི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ གཞི་བཙུགཥ་འབད་དོ་ཟེར་ གཥལ་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེའི་སྐོར་ལཥ་ འཕྲལ་མགྱོགཥ་རང་
རྒེད་འོག་གི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
༥/ གྲོཥ་ཆོད་འདི་གི་དོན་ཚན་ ཁ༽ ༥.༣) པའི་ནང་ སྐམ་ཇི་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་རྩིགཔ་བརྐྱབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་
དྲན་ཀྲཉ་ལཥ་འགུལ་དང་གཅིག་ཁར་ གསུང་གྲོཥ་གནང་ནི་གུར་བཞག་མིའི་ཐད་དུ་ དྲན་ཀྲཉ་ལཥ་འགུལ་ནཥ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཡིག་ཨང་
2012/PT/180/E2 སྤྱི་ཚེཥ་ ༠༤/༡༢/༢༠༡༣ ཅན་མར་ནང་གཥེཥ་ ལྷ་ཁང་གི་ེ་འདབཥ་ལུ་ གྱང་རྟེན་རྩིགཔ་བརྐྱབཥ་ཚར་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ལྷ་
ཁང་གི་ཥ་རུད་ལཥ་ེན་ཁག་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཥེལ་ཚུགཥ་པའི་སྙན་ཞུ་འབྱོར་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ སྐྱར་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབཥ་ གདོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་བརྐྱབ་
ཡོད་རུང་ རྒྱབ་ལཥ་ བརྐྱབ་མ་བཏུབ་པར་ལུཥ་ཡོདཔ་སྦེ་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་ལཥ་བརྟེན་ རྒྱབ་ལཥ་ རུད་ཆད་དེ་ཡོདཔ་ལཥ་ ེན་ཁ་ཡོདཔ་
ལཥ་ གནཥ་སྟངཥ་དུམ་གྲ་ཅིག་ ལེགཥ་ཤོམ་མ་འགྱོཝ་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ལཥ་ རྩིགཔ་ཁ་སྐོང་ཅིག་རྐྱབ་ཐབཥ་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕལ་ཡ།ི
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཞུ་མི་ནང་ རྒྱབ་ལཥ་ཀྱི་རྩིགཔ་འདི་ འོཥ་འབབ་ཅིག་མ་མཐོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལཥ་
ལཥ་འགུལ་དང་ཅིག་ཁར་གསུང་གྲོཥ་གནང་ཐོག་ བལྟ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
༦/ གྲོཥ་ཆོད་དོན་ཚན་ ཁ༽ ༧.༢) པའི་ནང་གཥལ་ ཥ་གནཥ་མང་ཤོཥ་ནང་རང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ ལམ་ལེགཥ་ཤོམ་
མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ལཥ་ བཀྲིཥ་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཚད་འཛིན་ནཥ་ དང་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་ ཡིག་ཨང་ TICL/ CCCP/30/191 སྤྱི་ཚེཥ་
༢༨/༠༢/༢༠༡༤ ཅན་མར་འབྱོར་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་རྒེད་འོག་ཁག་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགཥ་འདུའི་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ ཡིག་ཨང་ ཆུ་རྫོང་/རྫོང་ཚོགཥ་འདུ༠༢/༢༠༡༤/༥༡༣༦ སྤྱི་ཚེཥ་ ༠༩/༠༤/༢༠༡༤ ལུ་ བརྡ་སྤེལ་འབད་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ ཞབཥ་ཏོག་མཐུད་སྦྲེལ་ མ་འབད་མི་དང་
ལེགཥ་ཤོམ་སྦེ་ མདའ་མ་བཟུན་མིའི་གཡུཥ་སྒོའི་ཐོ་ཡིག་ཕུལ་དགོཥཔ་སྦེ་ འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་
ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྒེད་འོག་ཁག་ལཥ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡ།ི
འདི་ལུ་ བཀྲིཥ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་འཛིན་ངོ་ཚབ་ནཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་ སྤྱི་མུ་ནང་གི་ཐད་དུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བལྟ་བའི་སྐབཥ་ བཥམ་རྩེ་ལཥ་
འོང་དགོཔ་སྦེ་ མཐོང་ཅི་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ གཞུང་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད་མི་ཐད་དུ་ BICMA ཁ་ཐུག་ལཥ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ བཀའ་ལན་ཞིག་ག་ནི་ཡང་
མ་འོང་ཟེར་ བཀྲིཥ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ལཥ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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གལ་སྲིད་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིཥ་ཁ་ཐུག་ལཥ་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་སྐོ་ལཥ་ ཐོ་མ་ཕུལ་མི་ཡོདན་ ནངཥ་པར་རང་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལཥ་ ཕུལ་གནང་དགོཔ་
སྦེ་བཞག་ཡི།
༧/ སྨད་ལྟག་ཁ་སྨན་ཁང་གི་དོན་ལུ་ གཥོ་བའི་ལཥ་བྱེདཔ་ཁ་སྐོང་ཞུ་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་ཡང་ རྫོང་ཁག་གཥོ་བའི་སྡེ་ཚན་བརྒྱུད་དེ་ གཥོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་
ཕུལ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚད་ དེའི་བཀའ་ལན་ཞིག་ ག་ནི་ཡང་ མ་ལྷོད་པར་ལུཥ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ལུ་ གྲོཥ་བསྡུར་གནང་བའི་སྐབཥ་ གཥོ་བའི་འགོ་
དཔོན་ནཥ་ཞུ་མི་ནང་ ད་རེཥ་ཀྱ་ི འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྨན་ཁང་འདི་ Sub Post འབད་ཚུད་ནི་འདི་གིཥ་ ད་རེཥ་ཀྱི་ནང་ལུ་གཞུང་ལཥ་
མི་སྟོབཥ་ཁ་སྐོང་ཐོབ་ཐངཥ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། སྨན་ཁང་གཥརཔ་སྦེ་རང་འཐོན་འོང་པ་ཅིན་ སྨན་པ་ཁ་སྐོང་འདི་ རང་བཞིན་གྱི་རང་འཐོན་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་
དོན་འདི་གུར་ རྒེད་འོག་འདི་གི་གནཥ་སྟངཥ་ཚུ་ ཁ་གཥལ་འཁོད་དེ་ རྫོང་ཁག་གཥོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལཥ་ གཥོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦ་ེ བཞག་ཡི།
༨/ དོན་ཚན་ ༩.༡ པ་དང་འཁྲིལ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ལོ་བསྟར་ཚེཥ་བཅུའི་འཆམ་རྒྱུགཥ་ིནམ་ ༡ རྫོང་གི་རྡོ་གཅལ་ནང་ལུ་ མཇལ་ཁ་གནང་ཡོདཔ་དང་
ཚེཥ་བཅུ་ིནམ་ ༣ པོ་ རྫོང་ཕྱིའི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཥའི་ཐང་ནང་ལུ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཕུལ་ཡ།ི
རྫོང་ཁག་ཞབཥ་བྲོཔ་ཐད་ རྒེད་འོག་གི་སྐོར་རྒྱབ་དང་འཁྲིལ་ སྨན་ལྟག་ཁ་དང་ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་ ༢ ལཥ་ ལོ་ངོ་ ༢ ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞབཥ་བྲོཔ་ཨམ་སྲུ་
བསྡོམཥ་མི་གྲངཥ་ ༡༤ བཙག་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
༩/ དོན་ཚན་ ༩.༣ པ་དང་འཁྲིལ་ སྨོན་ལམ་ཚོགཥ་ཁང་གཥར་བཞེངཥ་དེ་ ཥ་གནཥ་དགེ་འདུ་ལབ་རྩ་ཁ་ལུ་ ཥ་སྒོ་ངོཥ་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་དང་
འཕྲལ་མགྱོགཥ་རང་ གཥར་བཞེངཥ་ཀྱི་ལཱ་འགོ་བཙུགཥ་ནི་གུར་ གཏན་འཁེལ་ཥོང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
༡༠/ དོན་ཚད་ ༩.༤ པ་དང་འཁྲིལ ཐག་བྲག་བཙན་རྟ་བདག་འཛིན་པའི་འཐུཥ་ཐད་དུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ པ་ལཥ་འགོ་བཟུང་ ཟླ་རིམ་
འཐུཥ་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥༠༠ ལཥ་ ༢༠༠༠ གུར་ ཡར་ཥེང་འབད་དེ་ སྤྲོད་ཡདོ ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
༡༡/ གྲོཥ་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ཁ༽ ༡༠.༢ པའི་ནང་གཥལ་བཞིན་དུ་ རྒེད་འོག་གི་མགྲོན་སྐྱོང་མ་དངུལ་ཡར་གཥེང་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལཥ་དང་ དེ་ཡང་
རྒེད་འོག་གི་ཥི་དྲི་རྩིཥ་ཁྲ་ནང་ལཥ་མེན་པར་ འཆར་དངུལ་དབྱེ་ཁག་ཥོ་ཥོར་(Separate Budget Head)གི་ ཐོག་ལཥ་ རྫོང་ཁག་ཁལ་ཅིག་གི་
རྒེད་འོག་ཆ་མམ་ནང་ལུ་ ཤོ་མཚུངཥ་སྦེ་ གནང་ཐབཥ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འོཥ་མཚམཥ་གཟིགཥ་གནང་དགོཥཔ་སྦེ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་
དེ་ཡོད་རུང་ དེའི་བཀའ་ལན་ཞིག་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ག་ནི་ཡང་མ་ལྷོད་པར་ལུཥ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
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Office of the Dzongkhag Tshogdu

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ པའི་དངོས་གཞི་གྲོས་གཞི་ཐོག་ལུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད།
ཁ༽ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་ དྲགོས་རྫོང་བདག་དང་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན/རྒཔོ་ཚུ་གི་བར་ན་ ལས་དོན་གན་ཡིག་གུར་
མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ཡོད།
གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་ནང་ལུ་
གཞི་བཞག་ས་དེ་ རྫོང་ཁག་གི་འཆར་སྣང་ དམིགས་དོན་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་ཚུ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། ཆིངས་ཡིག་གི་དམིགས་ཡུལ་ སྡེ་ཚན་གུར་
གཙོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་བརྒྱ་དཔྱ་བགོ་སྐལ་ བཟོ་ཡོད་མི་དང་ ཁས་ལེན་གྱི་ཚིག་དོན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་ཞུ་ཡི།
དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཕུལ་མི་ནང་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་འདི་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་དྲན་གསོ་འབད་ཡི།

མི་སེར་་ལུ་ ག་དེ་དྲགས་དྲག་ཅིག་ ཕྱག་ཞུ་དགོ་པའི་རྟགས་ཚན་དང་གཞུང་སྐྱོང་འདི་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་དགོཔ་ དེ་ལས་ ང་བཅས་ལུ་ འགན་འཁུར་ཐེབས་
ཕོགཔ་ཨིན་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིན་ཟེར་ཚོགས་དམངས་ལུ་དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི། དུས་ཅིག་ཐད་དུ་ ལམ་ལུགས་གསརཔ་ཅིག་འབད་བ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་
ཅིག་འགྱོ་མ་ཚུགས་རུང་ སང་ཕོད་ལས་ གན་ཡིག་འདི་ རྒེད་འོག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ བཟོ་གནང་ནི་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་

རྒེད་འོག་ནང་ ག་ཅི་རང་

འབད་ཚུགས་ག་ཚུ་ ཚུད་དགོཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ རྒཔོ་དང་ རྫོང་བདག་གི་བར་ན་ གན་ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ནི་ཨིནམ་ལས་
སང་ཕོད་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག་འདི་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་རང་ བཟོ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།
རྫོང་རབ་/དྲུང་པ་དང་རྫོང་བདག་གི་བར་ན་ ལས་འབྲས་འགན་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ཡོདཔ་དང་ སྡེ་ཚན་ཁག་ ༦ གི་འགོ་དཔོན་དང་
རྒཔོ་ཚུ་ནས་ ལས་དོན་གན་ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ཡི།
ག༽ རྒེད་འོག་ཁག་ལས་ལྷོད་པའི་གྲོས་གཞི་གུར་གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ།
༡/ རྒེད་འོག་སྤྱིར་བཏང་གི་གྲོས་གཞི།
གཤམ་གསལ་ལམ་ཐག་རིང་མི་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་གི་མཐུད་སྦྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་
དེ་ཡང་

1.
2.
3.

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

རྩིས་ལེན་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་མི་

སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོགཿ ས་གནས་ ཀུང་ཁ་ལས་སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཚུན་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༤༣།
གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག༔ ས་གནས་ བ་དི་ན་ལས་ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཚུན་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༥༥.༨༨།
ལོག་ཅི་ནང་རྒེད་འོགཿ ས་གནས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལས་ ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཚུན་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༢༧།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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གོང་གསལ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་གི་ལམ་ཚུ་གི་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ཚད་གཞི་གི་ཐད་དུ་

གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ གཏན་འཁེལ་ཅིག་མེདཔ་ལས་

འདི་ལུ་གཞི་

མ་བཞག་པར་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལས་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དཔེར་ན་ གད་ལྟག་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་གི་ལམ་
གྱི་ཐད་ཁར་ ས་གནས་ མེ་རི་རྩེ་མོ་ལས་རང་ རྩིས་ཕུལ་དགོཔ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གོང་གི་གནད་དོན་གུར་ ལས་སེལ་ལས་ཁུངས་ངོ་ཚབ་ནས་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་གི་ལམ་གྱི་ཐད་ཁར་ ལྷན་ཁག་ལས་
བཀའ་རྒྱ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ འགོ་རིམ་དང་པའི་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་དང་ དུས་ཅིག་དབྱིན་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་རྩིས་ལེན་ནིའི་ལས་རིམ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
ལམ་འདི་ ནམ་རྩིས་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་ག་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ བརྡ་འཕྲིན་ཅིག་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ རྩིས་ལེན་ཆོག་ཆོག་
ཡོད་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། རྩིས་ལེན་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ ལམ་ཉམས་བཅོས་དེ་ཡང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རང་ འབད་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གདུང་ན་ སྨད་ལྟག་ཁ་ ལོག་ཅི་ན་གི་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚད་ གཞུང་ལས་བཀའ་རྒྱ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ ནམ་རྩིས་ལེན་འོང་ག་
ཞུ་མི་ཤེས་པར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ ས་གནས་ ཕུ་ཚ་ལས་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཚུན་གྱི་ལམ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༠ འཕྲོ་མཐུད་སེལ་དགོཔ་སྐོར་ཡང་
ལྷན་ཁག་ལས་ བཀའ་རྒྱ་མེདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་གིས་འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འབད་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ གཏན་འཁེལ་
ཅིག་སྦེ་ཞུ་མི་ཤེས་པས་ཟེར་ཨིམ་དང་ ཨིན་རུང་ དེའི་སྐོར་ལས་ ལས་ཁུངས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་གེ་
ཟེར་ཞུ་ཡི།

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགོ་རིམ་བཞིན་དུ་ རྩིས་ལེན་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡི། དེ་ཡང་ ལམ་
སེལ་ནི་དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གུར་ ཐོབ་ཐངས་ཉུངམ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱཱིང་ཡོད་མི་དེ་ སེལ་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་
ཞུ་ཡི།

དེ་ལས་ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཁ་ཐུག་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༠ ཐད་དུ་ ཧེ་མ་ཐེངས་གཅིག་ མ་དངུལ་ཡོདཔ་སྦེ་
རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྩིས་ལེན་ནིའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སོགས་པ་འཐོན་
སྟེ་ ཁ་འབགཔ་ལུ་ ལཱ་སྤྲོད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ལས་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྩིས་ལེན་གནང་པ་ཅིན་ སྤུས་ཚད་དང་ཉམས་བཅོས་ཡར་
དྲག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ཡང་ བྱ་སྟབས་བདེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་ལམ་དེ་ཡང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སེལ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

སྨད་ལྟག་ཁ་དང་ ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་དེ་ཡང་ དབྱིན་ཟླ་ ༧ པ་ལུ་ འགོ་རིམ་དང་པའི་ནང་རང་ རྩིས་ལེན་ཚུགསཔ་ཅིག་མཛད་གནང་དགོཔ་སྦེ་
གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གསུང་གྲོས་འཕྲོ་མཐུད་ནང་ལུ་ བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཚོང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སེལ་
ལས་ཁུངས་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ད་ གིརིཕ་ལས་འགུལ་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་སྦེ་ ཡི་གུ་ཚུ་གཏངམ་པའི་ཤུལ་ གིརིཕ་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡུན་གྱངས་ལུས་པའི་སྐབས་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།

ཤིོག་གྲངས་ 6/44

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱཱིང་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ གིརིཕ་གིས་ རྡོ་ཚུ་ ག་དགའ་སར་ལས་ སྤོག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་ཡོདཔ་དང་
འདི་གིས་ཡང་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱཱིང་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ལམ་གཡས་ཡོན་ལུ་

ཚོང་ཁྱིམ་གྱི་དོན་ལུ་

གནང་བ་གི་ཐད་དུ་

གནད་དོན་འདི་ཚུ་གུར་

ལམ་ལུགས་རང་

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་གིས་ཞུ་མི་ནང་

དེ་སྦེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གིརིཕ་ཁ་ཐུག་ལས་

ཡུན་གྱངས་

ལུས་མི་འདི་བདེན་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྡོ་དང་ཤིང་བཏོན་མི་ཐད་དུ་ དབང་ཚད་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གད་ལྟག་ལམ་འདི་གི་ཐད་ཁར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ འཕྲལ་མགྱོགས་ཅིག་རང་ རྩིས་སྤྲོད་ལེན་
འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།

གཞན་སྨད་ལྟག་ཁ་ གདུང་ན་ དང་ ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་
ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐོག་ འགོ་རིམ་བཞིན་དུ་ རྩིས་ལེན་ཚུགསཔ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
ཚོང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལས་ཉོགས་མེད་ཞུ་བའི་སྐབས་ ཉོགས་མེད་ལག་འཁྱེར་འདི་ ག་རང་ལུ་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་
ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལས་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
༢/ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཁ་ཐུག་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་སྐོར༔
རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཚུན་གྱི་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༠ དེ་ཅིག་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ སེལ་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ མི་སྡེ་ཁ་འབགཔ་ལུ་འབད་རུང་ ཁ་འབགཔ་
རིན་བསྡུར་ཐོག་འབད་རུང་

ཕྲལ་མགྱོགས་རང་

རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཚུན་

སེལ་ནིའི་འགོ་བཙུགས་གནང་དགོཔ་སྐོར་

གད་ལྟག་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཕྱག་ལཱ་མ་མཛད་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ལམ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་སེལ་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ལུས་སོངམ་ཨིན་ན་ མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་
ཞུ་བ་ཕུལཝ་ལས་ དྲན་གསོ་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གུར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་ ནིའི་སྐོར་ལས་ མ་གཞི་ དུས་ཅིག་
དབྱིན་ཟླ་ ༡ པས་ལསརང་ ཁ་འབགཔ་ལུ་ སྤྲོད་ཆོག་ཆོགཔ་ཡོད་རུང་ མ་དངུལ་དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོད་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ ལམ་འདི་ ལམ་སེལ་

ལས་ཁུངས་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གཞུང་ལས་བཀའ་རྒྱ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ལུས་སོང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་
དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ལམ་ག་གིས་སེལ་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ གཏན་འཁེལ་ཞིག་མེདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་དང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ལཱ་འགོ་བཙུགས་མ་ཚུགས་མི་དེ་ གནད་དོན་འདི་ཚུ་ལས་བརྟེན་

ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ རྩིས་ལེན་ནི་ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་
དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་འབདན་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རང་ རྩིས་ལེན་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་
གནང་ནིའི་ལས་རིམ་ཡོད་སྦེ་ཞུ་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མ་གཞི་ རྫོང་ཁག་ཧོངས་ལས་ གྲ་སྒྲིག་ཡོད་རུང་ སྲིད་བྱཱིས་བསྒྱུར་བཅོས་ལས་བརྟེན་ལུས་སོང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང
ལམ་འདི་ཚུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩིས་ལེན་ནིའི་སྲིད་བྱཱིས་གསརཔ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལུ་ འཕྲོལ་མཐུད་ལམ་སེལ་ནིའི་ཐད་དུ་ རྫོང་ཁག་དང་ལམ་སེལ་ཁུངས་གཉིས་གསུང་གྲོས་གནང་ཐོག་ལས དང་ལེན་
འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

༢/ སྨད་ལྟག་རྒེད་འོག་ལས།

1.

རྒེད་འོག་ནང་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་གཉིས་པ་གཅིག་མེད་པར་ རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་སྟོང་ཁྲ་གཅིག་དེ་ཅིག་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་
སྦོམ་སྦེ་རང་འབྱཱིང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་གྱི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཐབས་ལུ་ གསོ་བའི་ལས་རོགསཔ་ཅིག་དང་སྲུང་རྒྱབ་ཅིག་གནང་སྟེ་ སྨན་ཁང་
སྡེ་རིམ་གཉིས་པ་ལུ་ཡར་གསེང་ནི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་གསོ་བའི་འཆར་གཞི་ནང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་མགྱོགས་པར་རང་ གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་
རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མི་རློབས་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག་ དེ་ཡང་ སྨད་ལྟག་ཁ་

སྤ་རོ་ནཱ་བྱ་རྒེད་འོག་དང་དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་

དག་པ་ཅིག་ སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྨད་ལྟག་ཁ་ལས་ལེན་དོ་ཡོདཔ་ལས Sub post

བརྐྱབ་ཡོད་མི་ལུ་ སྨན་པ་ཁ་སྐོང་གི་

འོས་འབབ་མེདཔ་ལས་ གནམ་བྱཱར་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི། སྨན་ཁང་ཆེ་བ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་ས་ཁར་འབད་
བ་ལས་ སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་ ༢ པ་གཅིག་ བརྐྱབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གུར་ གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་
འཆར་གཞི་ནང་ཡང་བཙུགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ ཡང་ཚུད་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། སྡེ་རིམ་༢ པ་གི་དོན་ལས་ དང་པ་
མི་རློབས་དགོ་པའི་ཁར་ ལམ་ཐག་གི་ཚད་གཞི་ཡང་དགོཔ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
གད་ལྟག་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ སྨན་པ་ཚད་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ མཐའ་ཟུར་གྱི་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་སྦེ་
ཞུ་ཡི། ཚོགས་འདུ་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་མེད་པ་ཅིན་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡི།
གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་འདི་ནང་ གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ sub post ལས་ སྡེ་རིམ་ ༢ པ་འདི་ལུ་ ཡར་གསེང་
འབད་ནིའི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི། གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ སྨད་ལྟག་ཁ་གི་གནས་སྟངས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ རྒེད་འོག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དང་
མི་རློབས་གངམ་མེད་པའི་ཁར་ ས་ཁྲ་ཆུང་ཀུ་གི་ཐོག་ལུ་ བརྐྱབ་ནིའི་ལས་རིམ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་དེའི་ཐད་དུ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་འཆར་ལོ་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ སྲིད་བྱཱིས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འབད་
Post

Sub

ལུ་ ལས་བྱེདཔ་ཁ་སྐོང་གནང་ཐབས་མེད་པའི་ཁར་ ཚད་གཞི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབད་རུང་ སྡེ་རིམ་ ༢ པ་ལུ་ ཡར་གསེང་འབད་ནིའི་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

བྱ་སྟབས་མ་བདེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དང་པ་མཐའ་ཟུར་རྒེད་འོག་འབད་བ་ལས་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ མི་སེར་ལུ་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་འབད་བ་ལས་ གསོ་བའི་སྡེ་
ཚན་བརྒྱུད་དེ་ གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ སྡེ་རིམ་ ༢ གུར་ ཡར་གསེང་འབད་ནིའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
༣/ བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འོག་ལས།

1.

གཞུང་ལམ་བདའ་གི་ རོང་ཆུ་འབབ་ཆུ་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ བརྡ་བྱང་དགོ་པའི་སྐོར།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ཐིམ་ཕུག་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཆུ་གཟར་འབབ་ཆུ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ བརྡ་བྱང་རེ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ འགྲོ་འགྲུལ་
འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཆུ་འཁྱུ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་སྒོ་འདི་ལུ་ བཙོག་པ་ཞུགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ གཞུང་ལམ་
གྲལ་ལས་ སྦོམ་ཤོས་རང་ ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བར་ན་ཨིམ་དང་ བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འོག་གི་ས་སྒོ་ནང་རང་ ས་སྒོ་ ༤ དེ་ཅིག་ནང་

གཙང་ཆུ་/འབབ་ཆུ་ ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ནང་ལུ་ ཆུ་འཁྱུ་མ་ཆོག་པའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་བྱང་བཙུགས་གནང་པ་ཅིན་ ཆུ་འཁྱུ་མི་ཚུ་ལུ་ སླབ་དགོ་
བདེ་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། གིརིཕ་ཚུ་གིས་ རྡོ་ཚུ་ ག་སྟེ་གུ་སྟེ་ལས་ བཏོན་འབག་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཡོདཔ་དང་ རྡོ་ག་སྟེ་ཡོད་པའི་ལམ་ཁར་ལས་
རྡོ་བཏོན་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་ཆད་འགྱོ་བའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྐོར་ལས་

སྦྱོང་བརྡར་སྐབས་ལུ་

གནས་སྟངས་ལུ་གནོད་པའི་ཁར་ལུ་

མི་ལུ་ཡང་

གནོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ བརྡ་བྱང་བཟོ་གནང་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོག་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། སྐྱབས་ཆ་དམངས་མི་གིས་ཞུ་མི་ནང་ གཞུང་ལམ་འདི་ ཁག་
ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིམ་དང་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ དམ་ཆུ་གི་གྲུབ་ཆུ་ཡོད་ས་ལུ་ཡང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ བྱག་ཕྱོགས་
རྒེད་འོག་གི་གྲོས་གཞི་ཕུལ་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི།

རྫོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཕྱག་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལས་ གྲོས་གཞི་ཕུལ་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི། ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་
ཁྲིམས་དང་འཁྲིལཝ་དང་ རྒེད་འོག་གི་ཕྱག་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་འགན་འཁུར་དེ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཕོགཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་
མ་གཞི་སྙན་ཞུ་འདི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ད་རེས་ ཕྱག་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཕྱག་སྙིགས་གི་ཧོད་ མང་རབས་ཅིག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་དང་
སྣུམ་འཁོར་ ཆུ་འཁྱུ་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལས་ བརྡ་བྱང་ ༨ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ བརྡ་བྱང་ཚུ་ དབྱིན་ཟླ་འདི་ནང་རང་ བཙུགས་ནིའི་ལས་
རིམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། བལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་ཐད་དུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་དང་འགག་སྡེའི་སྣུམ་འཁོར་བརྡ་དོན་
སྡེ་ཚན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐོག་ ཉེས་བྱ་བཀལ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཕྱག་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་
འགན་འཁུར་འབག་སྟེ་ སྙན་ཞུ་འབད་བ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།

ཤིོག་གྲངས་ 9/44

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

གནད་དོན་འདི་ནང་

གོ་བ་བརྡ་ལོག་བཟུམ་གཅིག་གི་ཚོར་སྣང་སྐོར་ལས་

གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

སྤྱིར་བཏང་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་

འབད་བ་ལས་ གྲོས་གཞི་འདི་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་རང་ཨིན་ཟེར་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི།
ད་ལྟོ་ བརྡ་བྱང་ཚུ་ཡང་ག་རང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ བཙུགས་གནང་དགོཔ་དང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ བརྡ་སྐུལ་

འདི་ལུ་ མ་གནས་པ་ཅིན་ ཕྱག་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྔོན་འགོག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཟེར་ གནས་ཚིག་གཅིག་ཡང་ བརྡ་བྱང་
འདི་གུར་ བཀོད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།

2.

ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར༔

ཀ/ རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་སེར་ ཚོང་ལཱ་འབད་དེ་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་ གནས་སྤོ་སོར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབད་སའི་
ས་གནས་གཞན་ཁར་ལུ་ཡང་

ཆོག་ཐམ་འདི་གི་ཐོག་ལུ་

ཆང་ཚོང་འཐབ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཞིག་

མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་ལུ་གཟིགས་ཏེ་

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མ་གཞི་ སྤོ་ཐབས་མེདཔ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཆུ་ཁ་
རྩི་མ་གཤམ་ རྩི་མ་གླ་ཁ་ ཝང་ཁ་ བཟུམ་ཅིག་གི་ནང་ དཔེར་ན་ ས་སྒོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཚོང་འགྱོ་མ་བཏུབ་པར་ གཞན་ཁར་ལུ་

སྤོ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནས་སྟངས་འཐོནམ་དང་ གནང་ཐབས་ཅིག་དང་ ས་གནས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༠ དེ་ཅིག་ནང་འཁོད་ལུ་འབད་རུང་ ཆོག་ཐམ་
སྤོ་ཐབས་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་སེར་ལུ་ ཕན་ཐོག་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
ཞུ་མི་ནང་ ལྷན་ཁག་གིས་ ས་སྒོ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སྤྲོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འདི་ནང་ལུ་ མ་གཞི་གནས་དགོཔ་ཨིནམ་དང་ དམིགས་ཡུལ་
གཅིགཔ་འདི་ ནག་ཚོང་རྐྱབ་མི་བཀག་དམ་འབད་དགོཔ་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། མིང་ཐོ་སྤོ་སོར་གྱི་ཐད་ཁར་ ག་འོང་རུང་ སྤོ་དེ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
ས་གནས་སྤོ་ནི་ཐད་ཁར

བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྩི་མ་གཤམ་འབད་བ་ཅིན་ རྩི་མ་གཤམ་མ་གཏོགས་གཞན་ཁར་འབད་མི་ཆོག་

ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤོ་དེ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། མིང་ཐོ་སྤོ་སོར་གྱི་ཐད་ཁར་ ཚེ་འདས་ཨིན་པ་ཅིན་ རྐྱངམ་ཅིག་
རང་གི་བཱི་གཞི་ཚུ་ལུ་མ་གཏོགས་ ཕྱི་ཁར་གྱི་མི་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ སྤོ་ཐབས་མེདཔ་སྦེ་ དོགས་སེལ་ཞུ་གནང་ཡི། དེ་ལས་ ད་ལས་ཕར་

མི་སྡེ་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ འབྲི་ཤོག་གུར་ བདེན་རྟགས་རྐྱངམ་ཅིག་མེདན་པར ཉོགས་བཤད་མེད་པའི་ཡི་གུ་འབད་རང་ སྤྲོད་གནང་དགོཔ་སྦེ་
གསོལ་འདེབས་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་ རྫོང་རབ་ཀྱིས་བསམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་འདི་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིནརུང་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ འདི་གི་
ལཱ་འབད་མི་ངོ་ཚབ་ག་ཡང་མེད་པར་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱཱིང་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་

འདི་གི་ལམ་ལུགས་གཅིག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་ཤེས་པར་

ཡོད་པའི་ཁར་ རྒེད་འོག་གི་འབད་རུང་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་སྦེ་ ཧ་མ་གོཝ་ལས་བརྟེན་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གོ་བརྡ་ཅིག་
གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་གི་ལྷན་ཐབས་ལུ་ རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཆོག་ཐམ་བཀག་འཛིན་འདི་ རྫོང་ཁག་ཧོངས་ལས་འབད་དེ་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

རང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་ཧོངས་ལས་འབད་རུང་ རྫོང་ཁག་ལས་ ཉོགས་མེད་དགོཔ་སྦེ་ འོང་སྲོལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་

དབང་ཚད་དེ་

ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་འབད་བ་ལས་

ཟེར་བའི་ཐེ་ཚོམ་ཆགཔ་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

འདི་ནང་ལུ་

ཆོག་ཐམ་གྱི་མིང་ཐོ་སྤོ་སོར་ཐད་དུ་

རྫོང་ཁག་

བཅའ་མར་གཏོག་དགོཔ་ཅིག་འདུག་ག་

ཕ་གཞི་བཱི་གཞི་ལུ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་

སྲིད་བྱཱིས་འདིཡང་

ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ ཚོང་གི་ལཱ་འབད་རུང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཅིག་ བསྟན་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་
མེདཔ་ལས་བྱཱིང་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ ལས་མི བལྟ་བཤལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ཡང་མེད་པ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་སྦེ་
རང་འབྱཱིང་དོ་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ཚུ་གི་ལཱ་འབད་མི་ མི་གཅིག་ རྫོང་ཁག་ནང་ བསྐོ་བཞག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་སྟབས་བདེ་ནི་མས་ཟེར་བསམ་འཆར་
ཞུ་ཡི། ད་ལྟོ་ འབྲུག་ལུ་འོང་མིའི་བལྟ་བཤལ་པ་གི་ཁྲལ་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁག་ནང་ཐོབ་སྲོལ་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་

མི་སྟོབས་ཅིག་ག་དེ་སྦེ་ ཡར་གསེང་འབད་ཚུགས་ག་དང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ ལཱ་འབད་མི་གཅིག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་
ཁར་ གོང་གི་ལཱ་གིས་འབད་ རྫོང་ཁག་ལུ་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཐེབས་ཅིག་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ དབང་ཚད་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།
གསུང་གྲོས་རྒྱསཔ་སྦེ་གནང་བའི་མཐའ་མར་

ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་

ས་གནས་གཞན་ཁར་སྤོ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་

འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་

ཚང་གི་ངོ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གྲོས་འཆར་འོང་པ་ཅིན་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ སྤོ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཞིན་ བྱ་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡོདཔ་དང
བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ ལས་མི་ དང་

བལྟ་བཤལ་གྱི་དོན་ལས་ ལཱ་འབད་མི་ མི་སྟོབས་ཐད་དུ་ ལཱ་ཚུ་ག་རང་

རྫོང་ཁག་ལས་བརྒྱུད་འགྱོ་དགོཔ་ལས་ མི་སྟོབས་ཐེབས་གཅིག་གནང་དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

ཁ/

སྨྱོ་ཆང་གི་རིགས་ ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱཱིང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཆོག་ཐམ་ཡོད་མེད་ ཞིབ་དཔྱད་གནང་

དགོཔ་སྐོར།

ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཐོན་མི་ཆང་གི་རིགས་ཚུ་ མི་སེར་གྲོང་གསེབ་ནང་ དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ ཕོ་མོ་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་ག་རང་གིས་ ལོངས་སྤྱོད་ཞིནམ་ལས་
འཐབ་འཛིང་ལེ་ཤཱ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་སྒོ་ནང་ལས་ཕར་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་སྐོར་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལས་ གད་ལྟག་
རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ མ་གཞི་ སྔོན་མར་ ཚོགས་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ལུ་ཡང་ གྲོས་གཞི་ཕུལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

ཆང་ཚོང་གི་ཆོག་ཐམ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཚོང་འདི་དར་ཁྱབ་འགྱོཝ་ལས་བརྟེན་ ཚ་གྱང་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ མི་སེར་ཚུ་གི་བར་ན་ བྱ་ངན་འབད་
ནིའི་དཀའ་ངལ་དང་ སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི། ཆང་ལོངས་སྤྱོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ གཡུས་སྒོའི་ནང་ལས་ཕར་
འཐབ་འཛིང་འབད་མི་མང་རབས་ཅིག་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཆོག་ཐམ་ཡོད་ག་མེད་ག་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་བཀྲིན་བསྐྱང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ཆོག་ཐམ་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཐབས་རང་མེད་རུང་ མེད་མི་ཚུ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ངེས་གཏིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་ནས་ཞུ་མི་ནང་ འདི་བཟུམ་གྱི་སྙན་ཞུ་ལྷོད་པ་ཅིན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གདུང་ན་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་ལས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་མེད་པའི་སྐོར་

ལས་ཞུ་ཡི། གདུང་ན་སྣུམ་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ག་རང་ སྨྱོ་ཆང་ལས་བརྟེན་ འཐོན་ཡོདཔ་
སྦེ་ཞུ་ཡི། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་གནས་ཁར་ལས་ཕར་ཡང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཆོག་ཐམ་ཡོད་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ ཆང་ཚོང་འཐབ་མི་ཚུ་ བསྟན་རྒྱས་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ཐོག་ དང་ལེན་འབད་ནི་ གུར་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ གདུང་ན་ སྨད་ལྟག་ཁ་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ཡང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་
དང་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་བཞག་ཡི།
༤/ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ལས།

1.

ལག་བཟོ་ཅ་ཆས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤིང་འཚོལ་བར་འོང་མི་ཚུ་ བཀག་ཆ་མཛད་དགོཔ་སྐོར།
རྒྱུ་ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་ ལྦ་བ་ཟེར་ ཟླ་པ་དང་ཕོརཔ་ དེ་ལས་གཞན་ཡང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་
ས་གནས་ ཧཱ་ཆུ་དང་འབྲུག་གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་གི་ཆུ་འཛོད་ཁང་འགེགས་སྲུང་བརྒྱུད་དེ་ མི་ཚུ་གིས་ རྒེད་འོག་འདི་ནང་གི་ནགས་ཚལ་ལུ་
ལྦཝ་འཚོལ་བར་འོང་མི་འདི་གིས་ གཡུས་སྒོ་ནང་ཉེན་ཁ་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་ ཐོགས་ཕོག་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་
ཐིལ་ཕྱིན་མཛད་དེ་ བཀག་དམ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མ་གཞི་ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ལུ་ ཕན་ཐབས་ལུ་
སྤྲོད་པའི་སྲོལ་འདུག་ ཨིན་རུང་ ཁོང་ཚུ་ རི་ཁ་ལས་ མེ་སྤག་སྡེ་ རི་འཚིལ་ནི་དང་ གློག་ཐག་མེདཔ་གཏང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་དང་ རི་ཤ་བདའ་
ནིའི་ཐགཔ་སྤྲིང་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་ དེ་ལས་ ཤིང་གཅིག་གཉིསམ་ ཐོཝ་བརྐྱབ་པའི་ཞོར་ཁར་ གཞན་ཤིང་ཚུ་ཡང་ འདབ་སྟེ་ རང་བཞིན་

གནས་སྟངས་གནོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་བཀག་དམ་མཛད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཁོ་རའི་རྒེད་འོག་
ནང་ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ བཀག་ཐབས་མཛད་ དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྫོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་ཞུ་མི་ནང་ ལྦ་བ་གི་ཐད་ཁར་ ཐུགས་བཞེད་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། བཀག་དམ་
འབད་བ་ཅིན་ མི་སྡེའི་འཚོ་བ་ལུ་ཉེན་ཁ་དང་ སྔར་སྲོལ་ལུ་ ཐོགས་ཕོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནང་བ་དེ་ཡང་ ལྷན་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་

གནངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ས་སྒོ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་གནང་སྲོལ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི། ཆོག་ཐམ་མེད་མི་ ཧམ་འཛུལ་འབད་དེ་
ལྦ་བ་སྤོག་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ནགས་ཚལ་ལུ་ ཐོགས་སྦོམ་སྦེ་རང་ བཀལ་བ་ཅིན་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་ལུ་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།

ཤིོག་གྲངས་ 12/44

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མིན་ང་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ནགས་ཚལ་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་བ་ཅིན་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་
སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།
ལྷན་ཁག་ལས་གནང་མིའི་གནང་བ་གི་ཡིག་འདྲ་གཅིག་ ས་གནས་གཞུང་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གནང་

དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། སྦོང་སྒོ་དམངས་མི་གིས་བསམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་ ཤིང་གི་ལྦ་བ་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་སྤོག་སྟེ་རང་ཡོདཔ་
ཨིན་རུང་ དུས་ཚོད་དང་ ས་གནས་སྐོར་ལས་ རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་ བརྡ་ལན་འབད་དགོཔ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ གྲོང་སྡེ་ནགས་
ཚལ་དང་སྒེར་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཟེར་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རྒེད་འོག་ལུ་ སྣང་བ་སྐྱལ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཞུ་ཡི།

སྐྱབས་ཆ་དམངས་མི་གི་ཞུ་མི་ནང་ ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ཡང་ རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཕར་ ཤིང་ཆ་འཚོལ་མི་འོང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལས་འབད་རུང་ རྫོང་ཁག་ལས་འབད་རུང་ གནང་བ་ཅིག་དགོཔ་སྦེ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ སླབ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
འདི་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་མངའ་འོག་གི་ས་གནས་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་འགན་འཁུར་དང་ གོ་བ་བརྡ་ལོག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་འགྱོ་ཡོད་པའི་
གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། དེ་ཡང་ གནང་བ་དེ་ ལྷན་ཁག་ལས་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས།

འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་

དཔོན་གྱིས་དོགས་གསལ་ཞུ་མི་ནང་ ལྦ་བ་སྤོག་མི་ཚུ་ མི་སེར་གྱི་ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་ལེན་པར་འོངམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི་ དེའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་
ལྷན་ཁག་ལས་ཆོག་ཐམ་གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལྷན་ཁག་ལས་གནང་བ་གནང་པའི་སྐབས་ རྒེད་འོག་གི་ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་མིན་འདུག་ཟེར་
འཐུས་མི་ལ་ལུ་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནང་བ་གནང་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ གནང་པ་ཅིན་
མ་བཏུབ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡི། ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

རྫོང་བདག་གི་ཞུ་མི་ནང་ ལྦ་བོ་སྤོག་ནིའི་བཀག་ཚུགསཔ་འདི་མེན་པས་ གཙོ་བོ་རང་ ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་མཛད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་ཨིན་
མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འདི་རང་ ལྦ་བོ་གི་མིང་གུ་ གཞན་བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་འབད་མི་གི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་ལས་ ཆོག་ཐམ་ཡོད་མི་འདི་
རྒེད་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་འབད་རུང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ ལཱ་ངན་པ་
འབད་སར་མཐོང་པ་ཅིན་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ལྦ་བ་སྤོག་ནི་ཨིན་རུང་འདྲ་

གཞན་ག་ཅི་རང་འབད་ནིའི་གནང་བ་དང་

ཆོག་ཐམ་གནང་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་སྙན་ཞུ་ཅིག་ འབད་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་བཟོ་དགོ་པའི་གྲོས་བསྡུར་བྱཱིང་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་ གྲོས་བསྡུར་ཡུན་རིངམ་སྦེ་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ བྱ་སྟབས་ལེ་ཤཱ་ཡོད་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་
ཡོདཔ་ལས་ ལྦ་བ་སྤོག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལས་གནང་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་ རྒེད་འོག་ལུ་ཡིག་འདྲ་
གནང་ནི་དང་ གནང་བ་གི་དོན་ལས་ རྒེད་འོག་ལས་ ཉོགས་་མེད་ཡི་གུ་དགོཔ་སྦེ་ ལམ་ལུགས་བཟོ་དགོཔ་སྐོར་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་
གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐོར་ལས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

2.

སའི་ཁྲམ་དང་མི་རྩིས་ཚུ་ རྒེད་འོག་སོ་སོར་ལུ་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར༔

དགཔ་སྤྱི་འོག་ སྐྱོང་རྒྱས་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུའི་ སའི་ཁྲམ་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་དང་ མི་རྩིས་ཚུ་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་
ནང་ཡོདཔ་དང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ རིང་སྤུངས་ཆ་འདུས་ན་རྒྱ་རྒེད་འོག་ ཝ་ན་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུའི་ སའི་ཁྲམ་འདི་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ལུ་
དང་ མི་རྩིས་ཚུ་ ན་རྒྱ་རྒེད་འོག་ནང་འབད་བ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་ལཱ་ གྲོང་གསེབ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཞུ་ནི་དང་མི་རྩིས་འདྲ་བཤུས་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་
ལེན་པའི་སྐབས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ སྔོན་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ཡང་
གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད་ཟེར་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

གནད་དོན་འདི་གུར་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ འདི་བཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་འདི་ རྒེད་འོག་ག་རང་གི་ནང་ལུ་ འཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་
ཞུ་ཡོདཔ་དང་

དེ་ཡང་

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་

བཅད་མཚམས་བཟོ་བའི་སྐབས་

ཡར་སོངམ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སེར་ལུ་ གོ་བ་ཁ་གསལ་བཤད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ཡི།
སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་རུང་ མི་རྩིས་ག་སྟེ་ཡོད་སར་ཁྲམ་སྤོ་དགོཔ་མེདཔ་དང་ ཁྲམ་ག་སྟེ་ཡོད་སར་ མི་རྩིས་སྤོ་དགོཔ་ཟེར་རང་ མེད་ཟེར་
ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་མི་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་དོ་བཟུམ་རང་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ གྲོང་གསེབ་སྐྱིན་འགྲུལ་

ཞུ་རུང་ ད་ལྟོ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ མི་རྩིས་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་ཚུ་ སྤྲོད་དེ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ས་ཁྲམ་ལས་རོགསཔ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ དབྱིན་ལོ་
༢༠༠༨ ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅད་མཚམས་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་བཅད་མཚམས་དང་
འཁྲིལ་ མི་རྩིས་སྤོ་སོར་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཁྲམ་ཡོད་སར་ མི་རྩིས་སྤོ་ད་པ་ཅིན་ སྤོ་སོར་འབད་ཚུགསཔ་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་
ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་མི་ནང་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ས་ཆ་བསྐྱར་
འཇལ་འབད་བའི་སྐབས་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དོན་འདི་གུར་ རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ ཁྲམ་འདི་སྤོ་རང་མི་ཚུགས་ ཨིན་རུང་
མི་རྩིས་སྤོ་ནི་འབད་བ་ཅིན་

སྤོ་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

མི་རྩིས་སྤོ་ནིའི་ཐད་དུ་

མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་

སྤོ་ནིའི་དང་འདོད་མེད་པའི་

གསུང་གྲོས་དང་ བཙག་འཐུའི་བཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ སྤོ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་འབྱཱིང་ཡི། དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ ལྷན་ཐབས་སྦེ་ཞུ་མི་ནང་
སྔོན་དང་ཕུགས་ལས་རང་ སྐྱོང་རྒྱས་ཁ་གཡུས་ཚན་དེ་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་འབད་བའི་སྐབས་
བཅད་མཚམས་ལས་བརྟེན་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་དེ་རང་ རྒེད་འོག་གི་བཅད་མཚམས་ མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་འབད་བ་ལས་བརྟེན་
སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིངམ་བཞིན་ གནམ་དགུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུ་ གྲོས་གཞི་ཕུལ་ནི་གུར་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

3.

རང་བཞིན་སླར་བྱཱིང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱ་བསྐྱེད་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ སྲུང་རྒྱབ་དགོཔ་སྐོར༔

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚད་ རྒྱ་སྐྱེད་ཡིག་ཚང་འདི་ རྒེད་འོག་གི་སྲུང་རྒྱབ་ཀྱིས་འབད་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་སྲུང་རྒྱབ་
འདི་ལུ་ ལཱ་ཁག་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྔོན་རྫོང་ཁག་རང་བཞིན་སླར་བྱཱིང་འཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱ་སྐྱེད་ཡིག་ཚང་འདི་
རྒེད་འོག་སྲུང་རྒྱབ་ཀྱིས་བདག་འཛིན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཁ་སྐོང་དངུལ་ཀྲམ་ ༣༠༠༠/- ཐམ་པ་རེ་ གནང་ནིའི་ ཁ་ཚིག་
ཡོད་མི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ གཏན་འཁེལ་ཅིག་སེལ་གནང་དགོཔ་དང་ དེ་མེན་ ཡིག་ཚང་གི་སྲུང་རྒྱབ་ གསརཔ་བསྐོ་བཞག་ གནང་དགོ་
པའི་སྐོར་ལས་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རང་བཞིན་སླར་བྱཱིང་འཐོན་སྐྱེད ཡིག་ཚང་བཙུགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ ལཱ་ཐེབས་རེ་འབད་དགོཔ་

ལས་བརྟེན་ འཐུས་ཁ་སྐོང་བཀལ་ཏེ་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དར་ལ་རྒེད་འོག་
ལས་ཡང་ ལྟེ་བ་འདི་ལུ་ སྲུང་རྒྱབ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ དར་ལ་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལ་དོ་
བཟུམ་ཅིག་རང་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་ལོག་འགྱོ་འགྱོཝ་མེད་ན་ཟེར་ ཁྲི་འཛིན་ནས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ དྲན་གསོ་གནང་ཡི།

ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ སྲུང་རྒྱབ་ཐད་དུ་ སྔོན་མ་ལས་རང་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ཡོད་རུང་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
གནང་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི། གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ དབྱིན་ལོ་ ༢༠༡༡ ལུ་ རྒེད་འོག་གི་ཁྲི་འཛིན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་
དངུལ་ཕོགས་ ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་ནང་འཁོད་ སི་དྲི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ སྤྲོད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་ཡོདཔ་བཞིན་ རྒེད་འོག་གིས་སྤྲོད་དེ་རང་ཡོད་ཟེར་
ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ༢༠༡༡ ལུ་ འཆར་དངུལ་བརྩམ་ཚརཝ་ལས་བརྟེན་ སི་དྲི་ནང་ལས་བཏང་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ གཞུང་ལས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་
དྲན་གསོ་འབད་ཡི།

རྒཔོ་གི་ཡིག་ཚང་དང་ རང་བཞིན་སླར་བྱཱིང་འཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་འདི་གཅིག་ཁར་འབད་བ་ལས་ དངུལ་ཕོགས་སོ་སོར་ཐོབ་ལམ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་
གྲོས་བསྡུར་བྱཱིང་ཡོདཔ་དང་ གལ་སྲིད་ སོ་སོར་འབད་བ་ཅིན་ སྤྲོད་དགོཔ་ཅིག་འདུག་ཟེར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཟེརཝ་ད་ རྒཔོ་ཡིག་ཚང་དང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱཱིང་ལྟེ་བ་ཚུ་ག་རང་རྩིས་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དེ་འབདཝ་ལས་ རྒཔོ་ཡིག་ཚང་གི་སྲུང་རྒྱབ་འདི་གིས་རང་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འཐུས་ཁ་སྐོང་འདི་
སྤྲོད་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་རང་ཞུ་ཡི།

གནད་དོན་འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ གྲོས་བསྡུར་གནང་བའི་མཐའ་མར་ འོས་འབབ་ཅིག་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་དང་ སྔར་ག་ཨིནམ་
གནས་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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4. ལྕ་ན་ཅན་རྒྱ་སྐྱེད་སློབ་ཁང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་བའི་རྗེས་སུ་ སྐམ་ཇི་སློབ་གྲྭ་ནང་གཏང་དགོ་པའི་སྐོར།

སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུའི་ཕམ་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ཁོང་རའི་ཨ་ལོ་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་འགྱོ་བའི་ཚེ་ མ་གཞི་
ས་གནས་སྐམ་ཇི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ལུ་ གནས་སོར་གཏང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ན་ཧིང་ སྦོང་སྒོ་རྒེད་འོག་གི་སྐྱུང་ཁ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་
ནང་ བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་ལོ་དང་ཕམ་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ ཨ་ལོ་ཚུ་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་
རང་སོའི་རྒེད་འོག་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ སྐམ་ཇི་ལུ་གཏང་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལས་ རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མ་གཞི་ ན་ཧིང་ལོར་ སྐྱུང་ཁ་ལུ་ཕོག་
སྟེ་ཡོད་རུང་ མི་སེར་དང་ཨ་ལོ་ཚུའི་ཕན་ཐོག་ལུ་ སང་ཕོད་ལོ་ལས་ ལོག་སྟེ་རང་ སྐམ་ཇི་ལུ་ གཏང་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ སྤྱིར་གཏང་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་བཙུགཔ་ད་ རྒེད་འོག་གི་བཅད་མཚམས་ནང་ འགྱོ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ལུ་
རྫོང་ཁག་གི་བཅད་མཚམས་ནང་ཡང་ ཚུད་པར་ལཱ་ཁག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

སློབ་གྲྭ་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་ གནས་སོར་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་རང་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ སློབ་རིམ་ ༤ པ་ ༧ པ་ ༩ པ་ དང་ ༡༡ པ་ཚུན་
གནས་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཁ་གསལ་འབྲི་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ ལྕ་ན་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྐྱུང་ཁ་ལུ་ ཐག་མི་ཐུང་ག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དཀའ་ངལ་གཅིག་འདི་ སྐམ་ཇི་སློབ་གྲྭ་ལུ་ བཙུགས་དགོ་པའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ལེ་ཤཱ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
རྒྱ་སྐྱེད་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སྤུས་ཚད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ ལྕ་ན་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྐམ་ཇི་ལུ་བཏང་པ་ཅིན་ བློ་གསར་སློབ་རིམ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ ཧྲིལ་འབཱིམ་སྦེ་གཏང་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི།
ཉེ་འདབས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་

བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་

དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི།

ད་ལྟོ་

གནས་སྐབས་ཅིག་ སྐྱུང་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ཨིན་རུང་ ཕམ་དང་ཨ་ལོ་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཡང་

ལེ་ཤཱ་མེདཔ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ སྐམ་ཇི་སློབ་གྲྭ་ལུ་གཏང་པ་ལུ་མ་བཏུབ་མེདཔ་སྦེ་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ དེ་བཞིན་
དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཞག་ཡི།
༥/ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ལས།

1.

ས་གནས་ བ་དི་ནང་ལས་ སྐྱེས་རྟོག་ཁ་ཚུན་ཚད་གྱི་ལམ་ཉམས་བཅོས་སྐོར།

ས་གནས་ བ་དི་ན་ལས སྐྱེས་རྟོག་ཁ་ཚུན་ཚད་ཀྱི་ལམཉམས་བཅོས་ཐད་དུ་ ད་ལས་ཕར་ སྦོང་སྒོ་རྒེད་འོག་གིས་ འཆར་དངུལ་ནང་ལས་
ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་གི་ཞིང་ལམ་དེ་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ ལམ་སེལ་ཁུངས་

ཀྱིས་ རྩིས་ལེན་ནིའི་ལས་རིམ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་དང་བསྟུན་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་ལུ་
གསུང་གྲོས་གནང་མ་དགོཔ་སྦེ་ བཞག་ཡོད།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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2.

ཕུ་ཚ་སྤྱི་འོག་གི་འཐུང་ཆུ་དང་དར་ག་བཀྲིས་སྒང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་འཆར་དངུལ་ ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་འདི་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་སྐོར༔

འཆར་ལོ་ ༢༠༡༣-༢༠༡༤ ལོའི་ནང་ ཕུག་ཚ་སྤྱི་འོག་གི་འཐུང་ཆུ་གི་མ་དངུལ་ ༣༠༠,༠༠༠ ཐམ་པ་དང་ དར་ག་བཀྲིས་སྒང་ཡན་ལག་
སྨན་ཁང་གི་མ་དངུལ་ ༤༠༠,༠༠༠ ཐམ་པ་བཅས་ དངུལ་སྡོམས་ ༧༠༠,༠༠༠ ཐམ་པ་དེ་ ཕུ་ཚ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དོན་ལུ་
མ་དངུལ་མ་ལང་པར་ཡོད་མི་ནང་གཏང་ཆོག་པའི་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཕུ་ཚ་ལྷ་ཁང་ལུ་ མ་དངུལ་མ་
ལང་པའི་ཁར་ འཐུང་ཆུ་དེ་ ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་མ་ཚད་ སྨན་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཡང་ དུས་ཅིག་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་
གོང་གསལ་མ་དངུལ་གཉིསཔོ་འདི་ ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ནང་ གཏང་ཆོག་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་ཡང་ འབད་ཚར་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ མ་དངུལ་མ་ལང་པར་ཡོདཔ་ལས་ གོང་གསལ་མ་དངུལ་དེ་ཚུ་ ལྷ་ཁང་གསར་
བཞེངས་ནང་གཏང་ཆོག་པའི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
༦/ དར་ལ་རྒེད་འོག་ལས།

1.

རྒེད་འོག་ནང་ སྒོ་ནོར་དང་སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་རོགསཔ་ཐེབས་དགོཔ་སྐོར།

རྒེད་འོག་ ༡༡ གི་གྲལ་ལས་ དར་ལ་རྒེད་འོག་འདི་ནང་ མི་རློབས་མངམ་ཡོད་པའི་ཁར་ལུ་ འདི་ནང་གི་མི་སེར་མང་ཤོསརང་ འཚོ་བ་
སོ་ནམ་དང་སྒོར་ལུ་བརྟེན་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྒེད་འོག་འདི་ནང་ སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་རོགསཔ་ ༢ རེ་ ཡོད་རུང་
ད་རེས་འབདཝ་ད་ རེ་རེ་ལས་མེད་ནི་འདི་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་སྐྱེད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ དུས་ཐོག་ལུ་
ཕུལ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་རོགསཔ་རེ་ ཐེབས་ཞུ་དགོཔ་སྐོར་ལས་ སྔོན་མའི་རྫོང་ཁག་
ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ཡང་ ཕུལ་ཡོད་རུང་ ད་ཚུན་ལན་སེལ་མེདཔ་ལས་ ཡང་བསྐྱར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད། གནད་དོན་འདི་གུར་ དར་ལ་

རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་སྦོམ་ཤོས་དང་སྤྱི་འོག་ལེ་ཤཱ་ཡོདཔ་དང་ མི་རློབས་ལེ་ཤཱ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ནང་ ལས་འཛིན་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་
ལས་རོགསཔ་ཁ་སྐོང་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ཡི།
སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་འདི་ནང་ལུ་ དགོཔས་ངེས་གཏིག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱཱིས་ལྟར་དུ་
གནང་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ཡང་བསྐྱར་ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་གེ་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ ཁ་སྐོང་ ཐོབ་ཚུགས་པར་ལུ་ ལཱ་ཁག་
འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ འདི་བཟུམ་གྱི་གསུང་གྲོས་དེ་ ན་ཧིང་ཡང་འཐོན་ཡོདཔ་བཞིན་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ཡོད་རུང་
ཡང་བསྐྱར་དུ་ ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒྱ་སྐྱེད་ལས་རོགསཔ་ཚུ་ ལྟ་སྐོར་ནང་འགྱོཝ་ད་
བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ཡོདཔ་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ལུ་ རྒེད་འོག་ ༢ དེ་རེ་ ལས་རོགསཔ་གཅིག་གིས་ བལྟ་
དགོཔ་འཐོནམ་ད་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

རྒྱ་སྐྱེད་ལས་རོགསཔ་ཚུ་ ཁོ་རང་གིས་རང་ཐག་གཅད་འདི་ གཞན་ཁར་ལུ་ འགྱོཝ་ད་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ལས་ཡང་
གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

ལས་རོགསཔ་ཚུ་

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་འོག་ལུ་རང་ཨིན་ཟེར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི་

ཨིན་རུང་

སྐབས་སྐབས་

རྫོང་ཁག་ནང་ འབོ་དགོཔ་འཐོན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ལོག་ཅི་ན་དམངས་མི་གིས་ དར་ལ་རྒེད་འོག་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་མེདཔ་དང་ རྒེད་འོག་ཆ་མཉམ་ནང་རང་ རྒྱ་སྐྱེད་ལས་རོགསཔ་གཅིག་གིས་
ཁྱབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་བཞིན་དུ་ རྒེད་འོག་ཆ་མཉམ་ནང་རང་ ཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཨིན་རུང་ མི་སྟོབས་ཀྱི་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་གསུང་གྲོས་འབྱཱིང་ཡི།

གསུང་གྲོས་རྒྱསཔ་སྦེ་ གནང་བའི་མཐའ་མར་ རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ གཏན་ཀྱང་སྡོད་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་དང་ ཕར་དང་ཚུར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་
རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཡིག་འདྲ་གཅིག་ ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ ཡིག་འདྲ་ཐོབ་ནི་མེདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ ཡང་ སྔར་བཟུམ་
དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཞག་ཡི།
ལས་རོགསཔ་ཁ་སྐོང་གི་ཐད་ རྫོང་ཁག་བརྒྱུད་དེ་ ཞི་གཡོགཔ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུར་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

2.

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་ཡོད་པའི་སྐོར།
གཡུས་སྒོ་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ ལོ་ཐོག་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་འདི་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་འཐོན་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལུ་
ས་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་ཧོངས་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ ཐིལ་ཕྱིན་འབད་ཐོག་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་རུང་ ངོས་ལེན་

མེད་པའི་ཞུ་བ་དང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ དར་ལ་རྒེད་འོག་ཤར་ཕུག་སྤྱི་འོག་ རྡོ་བཱན་དང་གའི་རི་གའུན་གཡུས་ཚན་ནང་ གླངམ་ཆེ་གིས་ ལོ་ཐོག་ཚུ་
ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ མེདཔ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་དང་ སྡོད་ཁྱིམ་ཚུ་ལུ་ཡང་གནོདཔ་བརྐྱབས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མིའི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་

འདི་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ཅིག་མཛད་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལས་ རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ གཡུས་སྒོ་སོ་སོར་ནང་ དུམ་གྲྭ་རེ་གནོད་རྐྱེན་བརྐྱབས་ཏེ་ཡོད་རུང་
ཤར་ཕུག་ནང་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ གླངམ་ཆེ་གིས་ སྦོམ་སྦེ་རང་ མེདཔ་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཐབས་ཤེས་ཅིག་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ ཤར་ཕུག་སྤྱི་འོག་ནང་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིནམ་དང་ འདི་ཚུ་ ལྷན་ཁག་ནང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་

དེ་ཡོད་རུང་ ལན་གསལ་ཞིག་ག་ནི་ཡང་ འོང་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ལྷན་ཁག་ལས་ལན་གསལ་ཞིག་གནང་ནི་མེད་དེ་འབད་་རུང་ སྙན་ཞུ་དེ་
ཕུལ་དེ་རང་ བཀྲིན་སྐྱང་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ད་ལྟོ་འཕྲལ་སྐབས་ཅིག་ འབད་ཐབས་འདི་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ སང་ཕོད་ལས་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་
མ་དངུལ་ཡོད་མི་འདི་ ཤར་ཕུག་སྤྱི་འོག་གི་དོན་ལུ་ གེ་ཟ་གི་སོན་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་
ས་གནས་ཁར་ འགྱོ་ཞིན་ན་ རྟག་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་ལས་རིམ་

ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དགེ་གླིང་ དཔ་ཨོམ་ཆུ་ལུ་ཡང་ གནོད་པ་བརྐྱབ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། སྙན་ཞུ་ཕུལ་རུང་ རྒུད་འཐུས་གནང་ནི་མེད་པའི་
སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།

ཤིོག་གྲངས་ 18/44

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ ཤར་ཕུག་ཐད་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བར་ ཚང་གཉིས་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ ཐ་ན་ གླངམ་ཆེ་ཚུ་གིས་
རྡོག་མ་ཤིང་ཡང་མེདཔ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དཀའ་ངལ་དེ་ སྔོན་ལས་རང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཐབས་ཤེས་ག་དེམ་ཅིག་བཏོན་རུང་
བཀག་མ་ཚུགས་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་གཅིག་ཁར་སྡོད་ཞིནམ་ལས་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དཔེར་ན་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་མེན་པར་ སྒོ་ནོར་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཐབས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བཏོན་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དེའི་སྐོར་
ཤུལ་མའི་ ཚོགས་ཐེངས་ནང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐབས་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ཟེར་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ རྒྱ་སྐྱེད་ལས་རོགསཔ་(འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེདཔ) མཉམ་རུབ་
ཐོག་ལས་ ས་གནས་ཁར་སོང་སྟེ་ རྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་ཅིག་ སྒྲིག་དགོཔ་སྦེ་ བཞག་ཡི།

3.

འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ཕྱིར་ཚོང་ལས་འཛིན་(BBPL)གྱིས་ ཤིང་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུའི་རྐ་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་སྐོར།

འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ཕྱིར་ཚོང་ལས་འཛིན་གྱི་ཤིང་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་གིས་ཧོངས་ལས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཤིང་ཚུ་ བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་ཁོངས་
ཀྱི་ཆུའི་རྐ་ཚུ་ སྐམ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ཤིང་བཏོག་ནི་འདི་ཚུ་ དམ་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཤིང་བཏོན་
པའི་སྐབས་ ཆུའི་རྐ་ཚུ་སྐམ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ ཆུའི་རྐ་སྦོ་ལོགས་ལས་ ཤིང་བཏོག་ནི་འདི་ དམ་འཛིན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ ཞུ་ཡི།
འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ཕྱིར་ཚོང་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ ཧེ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ བཀའ་བཞིན་དུ་ ཆུ་འཐོན་
པའི་ས་སྒོ་འདི་ རཝ་སྒོར་དེ་ ཤིང་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་དེ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མ་གཞི་ གནང་བ་གི་ཐད་དུ་ ཆུའི་རྐ་དེ་
མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་དང་ནགས་ཚལ་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་རང་ གནང་བ་གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དེ་ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ བདག་འཛིན་འབད་དེ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
གད་ལྟག་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ས་གནས་ སྐྱེས་རྟོག་ཁ་དམ་སྦྱིས་ལས་ཕར་ ཤིང་བཏོན་མི་ལས་བརྟེན་ ལམ་མེདཔ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལས་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ག་དེ་སྦེ་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་ཞུ་ཡི། སྦོང་སྒོ་དམངས་མི་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཤིང་བཏོག་མི་འདི་ཚུ་གིས་
གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་ལས་ འདབ་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་

དེ་འབདཝ་ལས་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་

འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ཤིང་ཐེབས་སྦེ་འདབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཁ་ཐུག་ལས་ དམ་དམ་ཅིག་མཛད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ཅིག་ག་དེ་སྦེ་བཏོནམ་དྲག་ག་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ཐུགས་བསམ་བཞེད་དགོཔ་སྦེ་ ཞུ་ཡི།

འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ཕྱིར་ཚོང་ལས་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ནགས་ཚལ་དང་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་ དེ་ལས་ འདི་བཟུམ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ མཛད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། ཨིན་རུང་ འཐུས་མི་ལ་ལོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ད་ལྟོ་གནོད་ཉེན་བརྐྱབ་བརྐྱབ་མེན་པར་ ཤུལ་ལས་
ཆུའི་རྐ་ཚུ་ སྐམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཨིན་མས་ ལམ་ལུགས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་གུར་གནས་ཐོག་འབད་ད་པ་ཅིན་ མ་འཐུསཔ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ ལམ་ལུགས་ལྟར་གནས་དགོཔ་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ དང་ལེན་འབད་མ་འབད་སྐོར་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་
མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་དང་ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞིབ་འཔྱད་ཅིག་ འཕྲལ་འཕྲལ་གནང་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

4. ཤར་ཕུག་སྤྱི་འོག་ནང་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་སའི་ས་ཁོངས་གཅིག་ཐེབས་བཙུགས་དགོཔ་སྐོར།
སྤྱི་འོག་འདི་ནང་ལུ་

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་སའི་ས་ཁོངས་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ལས་

ཨ་ལེ་སྡོད་མི་ཚུའི་དོན་ལས་

ད་ལྟོ་ཡོད་མིའི་

ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་འདི་ ཐག་རིངམ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༢ དང་ ༣ དེ་ཅིག་ ལམ་འགྲུལ་འབད་དགོཔ་ལས་ ས་གནས་ ཨ་ལེ་ལུ་
ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་སའི་ས་ཁོངས་གཅིག་ བཟོ་གནང་དགོཔ་སྦེ་ དེ་ཡང་ ཨ་ལེ་དང་ས་ཁུ་གི་བར་ན་ ཐག་རིངམ་ལས་ གནམ་བྱར་

ཚོགས་རྒྱན་བཙུག་དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་ལེ་ལུ་ ས་ཁོངས་གཅིག་ ངེས་གཏིག་བཟོ་གནང་དགོཔ་སྦེ་
དར་ལ་རྒཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

གནད་དོན་འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ དར་ལ་རྒེད་འོག་ནང་ སྤྱི་འོག་དྲུག་གི་ནང་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་སའི་
ས་སྒོ་ ༡༢ ཡོདཔ་ལས་ མ་གཞི་ མར་ཕབས་ནིའི་དོན་ལུ་ བལྟ་བའི་བསྒངས་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཚད་གཞི་འདི་ ༡/
ཉིནམ་གཅིག་ནང་ལུ་ འོག་ལོག་བརྐྱབ་མ་ཚུགསཔ། ༢/ མི་གྲངས་ ༥༠༠ ལས་མ་ཉུངམ། ༣/ བྱག་དང་ཆུ་ རི་གི་གཅད་དེ་
བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་པ་ཅིན།

ཐོབ་ལམ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ཤར་ཕུག་ལུ་ མི་གྲངས་ ༣༧༢ ཡོདཔ་ལས་ ཕན་གནོད་ཚུ་བལྟ་དགོཔ་

འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒེད་འོག་སྤྱིར་བཏང་གི་ནང་ལུ་ ཕབས་པའི་བསྒངས་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ ཐེབས་
བཙུགས་པ་ཅིན་ མ་དངུལ་འགྲོ་སོང་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་གཟིགས་དགོཔ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ བཅད་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་

ག་དེ་སྡེ་ཡོད་ག་ བལྟ་དགོཔ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ བཙག་འཐུའི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་
ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་ས་ཁོངས་ཐེབས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་
བཅད་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཡང་ཕུལ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ ས་སྒོ་ནང་སོང་སྟེ་ གནས་སྟངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཅད་མཚམས་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐོག་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༧/ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་ལས།

1.

ཐིམ་ཕུག་གི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཞུང་ལམ་ (དམ་ཆུ-ཆུ་ཁ་) གསརཔ་འདི་ ཡུན་གྱངས་ལུས་ཡོད་པའི་སྐོར།

གཞུང་ལམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ཡུན་གྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ དང་པ་ བཱི་ནོར་ཁ་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ རྒྱ་གར་གིརིཕ་
ལས་འགུལ་གྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱཱིང་ཡོད་པའི་ཁར་ གཉིས་པ་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

གི་མི་སེར་ཚུའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་མིའི་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཚོང་ཁྱིམ་མ་ཐོབ་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་
ཚེས་བསྲེ་བཙོང་ནིའི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་ལམ་གསརཔ་འདི་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ཅིག་སེལ་ཏེ་ མཇུག་
བསྡུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་མི་ནང་ སྐྱབས་ཆ་དམངས་མི་ནས་ཞུ་མི་ནང་ གཞུང་ལམ་གསརཔ་འདི་ དུས་ཚོད་ཁར་ གྲུབ་མ་

ཚུགས་མི་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚ་གྱང་དང་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་གི་ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་སེལ་ཡོད་མི་དེ་ གིརིཕ་གིས་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མི་སེར་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ གིརིཕ་ལས་འགུལ་དང་ཅིག་ཁར་

གསུང་གྲོས་གནང་དགོཔ་དང་

ལམ་གསརཔ་སེལ་དེ་འགྱོཝ་ད་ རྒེད་འོག་ལུ་ ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་སའི་ཁྱིམ་ཡང་ མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ མི་སེར་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ས་

མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ ཡང་ཅིན་ གཞུང་ལམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འདི་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ མཇུག་བསྡུ་ཐབས་དང་ ཡང་ན་ སོ་ནམ་
ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ས་ཅིག་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལས་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ལམ་འདི་ ལས་འགུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཚང་རུང་ སེལ་མ་ཚར་བར་
ལུས་ཡོདཔ་དང་ སྦུ་ན་གུའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་ཡོད་མི་ཐད་དུ་ རྫོང་ཁག་/རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་གསུང་གྲོས་གནང་
རུང་ སེལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད་པའི་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡི། དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ས་སྒོ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་སར་ལུ་ ལམ་གྱི་རྩི་ནག་
ཡང་བཏང་ཚར་ཡོད་རུང་ བྱག་ཡོད་སར་ལུ་ དཀྲོགས་རང་མ་དཀྲོག་པར་བཞག་ལུས་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་ མ་དངུལ་

ལུ་ཡང་ ཐོགས་ཕོག་ནི་ཨིན་པའི་ཚ་གྱང་ཞུ་ཡི། ཡང་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་པའི་ཁ་འབགཔ་ལུ་ སྤྲོད་ཐོག་ལས་ འབད་ཐབས་ཅིག་མེད་ག་
ཟེར་བའི་གྲོས་བསྡུར་ཡང་གནང་ཡི། གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མ་གཞི་གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ སེལ་
གནང་མི་འདི་ལུ་

དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི།

ལམ་དེ་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

དྲན་ཀྲཊ་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་

ག་དེ་མགྱོགས་

མགྱོགས་སེལ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། སྦུ་ན་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཐད་དུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལས་འགུལ་དང་གསུང་
གྲོས་གནང་སྟེ་ སེལ་ཐབས་སྒྲིག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

སྦོང་སྒོ་དམངས་མི་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༨ ལས་ལོ་ངོ་ལྔའི་ནང་འཁོད་སེལ་ནི་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ ལོ་ངོ་ ༧
དེ་ཅིག་སོང་རུང་ སེལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད་པའི་ཁར་ལུ་ ད་རུང་རང་ལོ་ངོ་ མང་རབས་ཅིག་གོར་ནི་ཨིམ་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཁ་འབགཔ་ལུ་ སྤྲོད་ཐབས་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ བྱ་སྟབས་བདེ་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལམ་དུས་ཚོད་ཁར་སེལ་ཚར་ཚརཝ་འབད་བ་ཅིན་ མི་སེར་ཚུ་
ཡར་མར་འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ཡང་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོག་འགྱོ་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། ས་ནམ་ཞིང་ལམ་ཐད་དུ་ ཉམས་བཅོས་ཆུང་ཀུ་ཚུ་
མི་སེར་གྱིས་ འབད་དགོཔ་ལས་ མི་སེར་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་བར་ནང་ གན་ཚིག་ག་དེ་སྦེ་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདི་ཚུ་ལུ་གནས་དགོཔ་སྐོར་ཞུ་ཡི།
བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ལམ་སེལ་ཚར་མི་ཚུ་གུར་ རྩི་ནག་ཡང་ བཏང་ཚར་ཡོདཔ་དང་ འབད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ དེ་འབད་རང་
མ་འབད་བར་ བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ལཱ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

རྫོང་བདག་གིས་ཡང་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཚ་གྱང་ཅོག་གཐདཔ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། མ་གཞི་ རྒྱ་འབྲུག་གི་མཐུན་ལམ་ཐོག་ལས་

ལམ་སེལ་གནང་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་ཞུ་དགོཔ་ཡོདཔ་དང་ ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ ཐག་ག་དེམ་ཅིག་གི་ཐུང་ནི་ན་ འདི་གི་ཁེ་ཕན་
སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ ལས་འགུལ་དང་རྒྱ་གཞུང་ལུ་ དགའ་ཚོར་བསམ་དགོཔ་སྐོར་ལས་ དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་

ལཱ་འབད་ཐངས་འདི་ལུ་ ཚ་གྱང་སྦོམ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡི། དེང་སང་གི་འཕྲུལ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་འདི་
ཡུན་གྱངས་ལུས་ཏེ་ ལམ་འདི་འཕྲལ་མགྱོགས་མཐུད་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་ མ་དངུལ་འདི་གཞུང་ལས་སྤྲོད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ལས་འགུལ་བར་ནང་ གསུང་གྲོས་མེདཔ་

དང་ གིརིཕ་ལས་འགུལ་འདི་ ཐད་ཀར་དུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་འབད་བ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་
བལྟ་རྟོག་འབད་མི་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། ལམ་འདི་སེལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ འཕྲལ་མགྱོགས་
རང་ སེལ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ལམ་གསརཔ་དང་ད་ལྟོའི་གཞུང་ལམ་འདི་དང་ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
འདི་ཡང་ གྲྭ་ཚང་རྙིངམ་དང་ སྦུ་ན་ཁ་གི་ལམ་ཚུ་མཐུད་དགོཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟོའི་གཞུང་ལམ་དེ་ཡང་ གཞུང་ལམ་བཟུམ་སྦེ་རང་ཨིམ་ལས་

ལམ་གསརཔ་ འདི་གུར་ཤུགས་བཏོནམ་དང་ ལམ་རྙིངམ་དེ་ཡང་ སྔར་ག་ཨིམ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
ལམ་རྙིངམ་གི་ཉམས་བཅོས་འདི་ ཨ་རྟག་ག་ཨིནམ་འབད་དགོཔ་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡི། ལམ་སེལ་གྱི་ལཱ་འདི་ ནམ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་ན་
སྙན་ཞུ་ཅིག་འཕྲལ་མགྱོགས་གནང་དགོཔ་དང་ འདི་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་འདུ་ནང་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་རང་
ཞུ་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བཀོད་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་གསུང་གྲོས་འབྱཱིང་ཡི།

ལམ་འཕྲལ་མགྱོགས་ཅིག་སེལ་ཐོག་ མཇུག་བསྡུ་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
སྦུ་ན་ཁ་ལམ་ཐད་དུ་ ལམ་ཉམས་བཅོས་ཐད་དུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ཡི་གུ་བཏང་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་མེདཔ་སྦེ་
གསུང་གྲོས་བྱཱིང་བའི་མཐར་ འདི་ནང་ལུ་ སྔོན་མ་ མ་གཞི་ རྡོ་སོ་ལིང་བརྐྱབ་གནང་ནི་སྦེ་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ ངོས་ལེན་མེདཔ་ལས་
ཡང་བསྐྱར་དུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་འགུལ་ལུ་ ཡི་གུ་གཏང་ནི་གུར་བཞག་ཡོད།

2.

སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་སྐོར།
འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་དོན་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་ excavator, roller, dumper, drill machine
ཚུ་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ལུ་ གནང་ཡོདཔ་བཞིན་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་རུང་ འཕྲུལ་ཆས་
འདི་ རྫོང་ཁག་གཞན་ཁར་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ རྒེད་འོག་ལུ་ ཕན་མ་ཐོག་པའི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་བའི་སྐབས་

སྐྱབས་ཆ་

དམངས་མི་གིས་ཞུ་མི་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ འཆར་དངུལ་མ་ཐོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་རུང་ འཆར་དངུལ་དུམ་གྲྭ་རེ་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ཐོབ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ མཁོ་མངགས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ད་ འཆར་དངུལ་གྱི་དུས་ཡུན་གངམ་ མེད་པའི་ཁར་ འཕྲུལ་ཆས་
མེད་པར་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ཅིག་ མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་
ཕུལ་མིའི་གསུང་གྲོསནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེཝ་ད་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ རྫོང་ཁག་གཞན་ཁར་ལུ་འབག་སྟེ་ སྤྱོད་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་ཐོབ་
པའི་སྐབས་ བྱ་སྟབས་ མ་བདེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

འདི་ལུ་ སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ འཆར་གཞི་ ༡༠ པའི་ནང་ རྫོང་ཁག་གི་དོན་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་Excavator ༢ གནང་སྟེ་
གྲུབ་འབྲས་སྦོམ་སྦེ་རང་བཏོན་ནུག་ཟེར་ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ནི་ན་ ཚོགས་ཆུང་བཟོ་སྟེ་ ལམ་ལུགས་ཡང་

བཟོ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། འཕྲུལ་ཆས་གཅིག་ ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ གཅིག་གདུང་ན་རྒེད་འོག་ལུ་
ཡོད་མི་དེ་ ག་དང་ཡང་ བསྟུན་གྲོས་མེད་པར་ འབག་ཡར་སོངམ་ལས་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་ད་ གནང་མ་བཏུབ་ཟེར་ཞུ་ཡི། འཕྲུལ་ཆས་འདི་
རྫོང་ཁག་ལུ་ དགོཔ་ངེས་གཏིག་ཡོདཔ་ལས་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ གསརཔ་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་ཟེར་ཞུ་ཡི། འཕྲུལ་ཆས་འདི་
དགོསཔ་ངེས་གཏིགས་ཡོདཔ་ལས་ ད་རུང་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི། འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་

ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒེད་འོག་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་གནང་མི་ཐོག་ལས་ སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོག་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་
གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གནང་མི་དེ་ལས་ ཁ་འབགཔ་ལུ་སྤྲོད་དེ་ སེལ་འཐབ་མེདཔ་ལས་ འདི་ནང་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་ཐོག་
ལམ་སེལ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ གདུང་ན་རྒེད་འོག་ནང་ ཕན་ཐོགས་ཅིག་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་དུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོད་རུང་ བཱིམ་ཐང་ འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ་གིས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་ཆུང་དང་ རྒེད་འོག་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་
སྔོན་ལས་ འབག་ཡར་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ད་ལྟོ་ཡོད་མི་

Roller

འཕྲུལ་ཆས་འདི་ ཟླཝ་མང་རབས་ཅིག་བཞག་ཡོད་པའི་ཤུལ་ལུ་

སྲུང་རྒྱབ་ཀྱི་གླ་ཆ་ཡང་ སྤྲོད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མི་ཐེག་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལོག་ཅི་ན་དམངས་མི་གིས་ ཞུ་མི་ནང་
རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་མི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་རང་ ཡོདཔ་སྦེ་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡི།
སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འཕྲུལ་ཆས་འབག་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་འཐབ་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། འཕྲུལ་
ཆས་ཚུ་ རྒེད་འོག་ལ་ལོ་ནང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་སྤྱོད་དེ་ ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་ལ་ལོ་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འཐབ་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། རྫོང་
ཁག་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་ངེས་གཏིགས་དགོཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་དེ་ རྫོང་ཁག་ནང་བསྐྱལ་ནི་འདི་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཕོགས་འོང་
ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་ལུ་འབག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་འགན་འཁུར་འདི་ རྒེད་འོག་ལུ་ཕོགསཔ་ཨིནམ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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རྫོང་བདག་གིས་ཡང་ རྒེད་འོག་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་བཞིན་དུ་ ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཉམས་བཅོས་
འབད་ཐབས་དང་ གསརཔ་ལེན་འཐབ་འབད་དགོཔ་སྐོར་ཞུ་ཡི། རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་དགོཔ་སྐོར་
གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་

གྲོས་བསྡུར་ཡུན་རིངམ་སྦེ་

གནང་བའི་མཐའ་མར་

གནང་ཐབས་ཅིག་ཡོདན་

གསརཔ་གཅིག་རང་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་ དེ་མེདན་ ཧེ་མ་གི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ གནང་ཐབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་་ཞུ་བ་ཕུལ་
ནི་དང་ མེདཔ་ཐལ་མི་སྐོར་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་རུང་ འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
ངོས་ལེན་མེད་པར་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ སྙན་ཞུ་འབདཝ་ཅིག་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ནིའ་དོན་ལུ་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ འཕྲུལ་བཟོཔ་གཏང་
དགོཔ་སྦེ་ སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་བརྒྱུད་དེ་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

ཅ༽ རྫོང་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་ནས་འབྱོར་བའི་གྲོས་གཞི་གུར་གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ༔

༡/ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ དར་ལ་རྒེད་འོག་གི་ཚེ་འདས་རྒཔོ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་
ལུས་མི་ དངུལ་ཆད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད།
ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་སྦེ་
ཚོགས་དམངས་ལུ་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། སྙན་ཞུ་དེ་ཡང་ ཟར་སྦྲགས་ ༡ པའི་ནང་བཀོད་པ་ལྟར༔
འདི་གུར རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ གྲོས་བསྡུར་གནངམ་ད་

དངུལ་ཆད་དེ་ སྦོམ་སྦེ་རང་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ལུ་ གང་

མཚམས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། སྦོང་སྒོ་དམངས་མི་གིས་ མ་གཞི་ གཅིག་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ ཚེ་འདས་སོང་མི་ལུ་ སེམས་
ཕམ་ཅིག་དང་ གཅིག་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ མ་དངུལ་ལོག་སྤྱོད་འབད་མི་འདི་ མི་སེར་ལུ་མགུ་སྐོར་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ད་ཚུན་ སྟབས་
མ་བདེཝ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ སེལ་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་སྦེ་ཡར་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་ དགོངས་ཡངས་གནང་པ་ཅིན་

ཤུལ་མ་ལས་ཡང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་ནི་ དཔེ་ངན་པ་ཅིག་ལུ་ བསྒྱུར་ནི་ཨིན་ན་མེན་ན་ཚུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ཐུགས་བཞེད་ གནང་ དགོཔ་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། གད་ལྟག་རྒཔོ་གིས་བསམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་ དགོངས་ཡངས་གནང་གེ་ཟེར་འབད་བ་ལུ་ དངུལ་ཆད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ མེན་པ་ལས་བརྟེན་
དགོངས་ཡངས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཡངན་ མི་གཏང་ཟེར་ཡང་ ཞུ་མི་ཤེས་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ འདི་ལུ་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་བད་རུང་ ངོས་ལེན་དམ་དམ་ཅིག་ མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་
ཨིན་རུང་

དངུལ་ལོག་ལེན་དགོ་དེ་འབད་རུང་

ལྕོགས་སྒྲུབ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

དགོངས་ཡང་གཏང་ཐབས་ལུ་ཡང་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།

དངུལ་སྦོམ་སྦེ་བ་ལས་

ཤིོག་གྲངས་ 24/44

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

གཏང་པར་ ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལུ་
དགོངས་ཡངས་ གཏང་ནིའི་དབང་ཚད་སྐོར་ལས་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་

གསུང་གྲོས་ཡུན་རིང་སྦེ་གནང་བའི་རྫེས་སུ་

དགོངས་ཡང་གནང་ཆོག་པའི་ཐབས་ཤེས་

མེདཔ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ དགོངས་ཡངས་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབཱིལ་ཕུལ་དགོཔ་གུར་
རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་ཐོག་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ལས་བརྟེན་ ག་རང་ ཐུགས་ཀྱི་དྲན་གསོ་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ གག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་

བཟོ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་དྲན་གསོ་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་རང་ སྡོད་སྡོདཔ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀལ་ཐབས་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་ཁོ་རང་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་ དཀའ་ངལ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ལྷག་པར་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་ཁ་ཐུག་ལས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ གོང་གསལ་དངུལ་ཆད་ཀྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ སེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་
བལྟ་རྟོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ རྫོང་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡི།
འདི་ཚུ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

དོན་ཚན་རེ་བཞིན་དུ་གུར་

གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་

གནད་དོན་ཚུ་

དུམ་གྲྭ་རེ་དག་བཅོས་འབད་དེ་

ཟུར་སྦྲགས་ ༢ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་མི་བལྟ་རྟོག་གི་གཞི་བཀོད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
ཨིན་རུང་ གྲོས་བསྡུར་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ད་ལྟོ་ ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ལུས་མི་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་བཙུགས་ཏེ་རང་ཡོདཔ་ལས་
བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ ས་གནས་གཞན་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་ལས་ ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ལས་ཡང་
གྲོས་འཆར་ཞུ་ཡི།

ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ཟེར་ G2C; ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་གནང་མི་འདི་གིས་ ཧེང་སྐལ་ དུས་ཡུན་རིངམ་
གོརཝ་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

རྒེད་འོག་ལུ་གཏང་མི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་

རྫོང་ཁ་ནང་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡི།

ལྷག་པར་དུ་

ཁག་ཆེ་མི་དང་

འཕྲལ་མཁོའི་ཡིག་འགྲུལ་གནང་པའི་ཤུལ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ཡང་ དང་ལེན་གནང་དགོཔ་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་

བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཕྱིས་སུ་འོང་པའི་སྐབས་ བརྡ་ལན་འབད་ནིའི་ནང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལས་
ཡི་གུ་གཏང་དགོཔ་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ རྫོང་ཁ་གི་ཐོག་ལུ་
ཤུགས་བཏོན་འོང་ཟེར་ རྫོང་རབ་ཀྱིས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ཚང་མ་ཚང་སྐོར་ལས་གསུང་གྲོས་གནང་བའི་སྐབས་ རིན་བསྡུར་སྐབས་ རྒེད་འོག་གི་བཟོ་རིག་པ་འདི་ ངེས་པར་དུ་ བཅའ་མར་
གཏོགས་དགོཔ་སྐོར་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

༢/ ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་ནས༔
༢.༡/ གཞུང་ས་གུར་ གནང་བ་མེད་པར་ ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐོར༔
རྒེད་འོག་སོ་སོའི་ནང་ མི་སེར་ཚུ་ནས་ གཞུང་ས་འགུར་ཐག་རང་བཅད་ཀྱི་སྡོད་ཁྱིམ་ གཏན་ཁྱིམ་དང་ སྦ་སྒོ་བརྐྱབ་ཡོད་མི་དམ་ཟབ་ འབད་དགོས་

པའི་ཞུ་བ་ སྔོན་མའི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ནང་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོད་རུང་ གདོང་ལེན་དང་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་
ལས་

ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ འདི་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་

དགོཔ་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ གཞུང་ས་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་རྐྱབ་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ ལོ་ཐོག་ལ་སོགས་པ་ ག་ནི་ཡང་བཙུག་མི་ཆོག་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་

གལ་སྲིད་ སྤྱོད་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་པ་ཅི་ན་ གླ་ཁར་ལེན་དགོ་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་གི་བདའ་མ་ཟུན་མི་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་འབད་
དགོཔ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གད་ལྟག་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༧ ཅན་མར་དང་འཁྲིལ་རུང་ འདི་ཚུ་འབད་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ས་འཇལ་

སྐབས་ ལྷག་ཐོན་མི་ཚུ་ཡང་ ལོ་གཅིག་གཉིས་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ སྤྱོད་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རེ་རེ་གཉིསམ་ ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་
ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། གནད་དོན་དེ་ལས་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་སྒོ་ནས་ སྡོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལུ་ གློག་མེ་བཙུགས་ནིའི་ཐད་ཁར་ཡང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་

ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། སྦོང་སྒོ་དམངས་མི་གིས་ཞུ་མི་ནང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཁྱིམ་བརྐྱབ་མི་འདི་ མ་བདེནམ་ཅིག་མི་འོང་ ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་དཀའ་ངལ་དེ་
རྫོང་ཁག་ཁལ་གཅིག་ནང་ལུ་རང་ ཡོདཔ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ ཧེ་མ་ལས་རང་ བརྐྱབ་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྲལ་འདི་ཚུ་ ཕུལ་ཏེ་རང་ཡོདཔ་ལས་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་དང་ དབྱིན་ལོ་ ༢༠༡༡ གི་ནང་འཁོད་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཞུ་མི་ཤེས་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་
གོ་བརྡ་དེ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་རང་ སྤྲོད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། བྱག་ཕྱོགས་རྒེཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ད་ལྟོ་ རྒེད་འོག་ནང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་མ་འཐོན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་གཅིག་རྐྱབ་ཡོད་པ་བཞིན་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་འབད་མི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་མི་ཤེས་ནི་མེད་ཟེར་
གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མ་གཞི་ སྤྱིར་བཏང་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞུང་ས་ནང་ཨིན་ཟེར་ཤེས་རང་ཤེས་ཟེར་ཨིམ་དང་ དེ་མེན་རུང་
གཡུས་སྒོ་ནང་ཡོད་མི་ཚོགས་པ་གིས་ ཤེས་རང་ཤེས་ཟེར་དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི། གལ་སྲིད་ སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་བཞག་པ་ཅིན་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ མི་སེར་ལུ་རང་
གནོད་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།

དེ་ལས་ གཡུས་ཁར་ལས་ཕར་ གཞུང་ས་ནང་ ཁྱིམ་བརྐྱབ་མི་དང་ ཐོག་བཏབ་མི་ཡོད་པ་ཅི་ན ཐོ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་སྦེ་ རྒེད་འོག་ཆ་མཉམ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
རྫོང་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་དགོཔ་དང་ སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་ས་ཨིནམ་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ གཞུང་བཞེས་
འབད་ནི་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

གནད་དོན་འདི་གུར་ གྲོས་བསྡུར་རྒྱསཔ་སྦེ་གནང་བའི་ཤུལ་ རྒེད་འོག་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དང་ལེན་འབད་དེ་ གལ་སྲིད་
ཉན་རང་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐོག་ ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
དེ་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་ཐབས་ལུ་ རྒེད་འོག་ག་རང་གི་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཞིབ་འཔྱད་འབད་དེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
དང་ལེན་འབད་ནི་གུར་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།

༢.༢/ གཞུང་སྒེར་དབང་གི་ས་ཆ་འགུར་ ཧམ་འཛུལ་སྐོར།
རྒེད་འོག་ནང་ མི་སེར་ཚུ་ནས་

གཞུང་སྒེར་དབང་གི་ས་ཆ་འགུར་ཧམ་འཛུལ་འབད་དེ་

བཟའ་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་མེདཔ་ལས་

ཤུལ་ལས་

སྙན་ཞུ་ལྷོདཔ་ད་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་ རྩ་ལས་འབད་མ་ཆོགཔ་ལས་ གོ་བརྡ་ སྤྲོད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་
ཡང་བསྐྱར་ཞུ་ནི། གནད་དོན་འདི་ཡང་ དོན་ཚན་ ༢.༡ པའི་ལྟར་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༢.༣/ རང་སོའི་ཁྲམ་འཁོད་ས་ཆ་ནང་ གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ལྟར་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལས་

གནང་བ་མ་ལེན་པར་

ཐག་རང་

བཅད་སྡོད་ཁྱིམ་བརྐྱབ་ནི་དང་ གཞན་བཀོལ་སྤྱོད་ལུ་འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ མི་འཐོན་ནི་གི་དོན་ལུ་
ལམ་ལུགས་ལྟར་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད།
གནད་དོན་འདི་ཡང་ དོན་ཚན་ ༢.༡ པའི་ལྟར་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༢.༤/ གཞུང་ཐུགས་མཁོ་བཞེས་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ བཀོལ་སྤྱོད་དང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཞག་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་སྐོར༔
འདི་ནང་ལུ་ རང་གིས་ས་མཚམས་ རང་གིས་སྤྱོད་ནི་དང་ རྭཝ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ལུ་
གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་

དེ་ལས་

ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ལས་

སྒེར་དང་གཞུང་ས་ལ་སོགས་པ་གིས་

བཞེས་ཏེ་ཁྲམ་རྐྱབ་ཡོད་མི་ ས་ཆ་ཚུ་ ལོ་ ༣ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ དེ་མེན་ ཆ་མེད་གཏང་ཐོག་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་
ཕུལ་དགོསཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ཐུགས་ལུ་བསྣམ་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི། འདི་ཚུ་ཡང་ དཔེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཞུ་ཡི།
༢.༥/ གཞུང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་གཞུང་ཐུགས་མཁོ་བཞེས་དེ་ དེའི་ཚབ་དང་

རྒུད་འཐུས་མ་སྤྲོད་པར་ ཡུན་གྱངས་ལུས་མི་ཚུ་

ས་ཚབ་སྤྲོད་ནི་དང་ རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་ནི་ཚུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
༢.༦/ གླར་སྤྱོད་ལེན་མི་ས་ཆ་དང་དེའི་བཀོལ་སྤྱོད་སྐོར།
འདི་ནང་ལུ་ ག་ཅི་གི་དོན་ལས་ཞུ་ཡི་ག་ འདི་དང་འཁྲིལ་མ་འབད་བར་ གཞན་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ འབད་མ་ཆོག་པའི་སྐོར་ལས་
ཚོགས་དམངས་ལུ་ གནས་ཚུལ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

༢.༧/ གཞུང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ནང་ གཞུང་གི་འཆར་གཞི་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ གཞུང་ལས་གནསསྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་
འཐབ་སའི་ས་སྒོ་སྦེ་

སྤྲོད་མི་ཚུ་

ད་ལྟོ་

དུས་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་

རང་སོའི་མིང་ཐོག་ལུ་

བདག་དབང་དགོས་མཁོ་བསྐྱེད་མི་ཚུ་

ད་ཚུན་

གཞུང་ལུ་ཁྲལ་དང་འཐུས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་ཕུལ་བར་འབད་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་་གི་སྐོར་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་ནས་ཞུ་མི་ནང་ ས་ཁྲམ་མེད་རུང་ ཆགས་
པའི་ནམ་དུས་ལུ་

ཚོང་ཁྲལ་དུམ་གྲ་རེ་ལེན་ཨིན་རུང་

ཤུལ་ལས་

འདི་ཚུ་བཀལ་སྲོལ་མེདཔ་ལས་

ག་དེ་སྦེ་ཡར་སོངམ་ཨིན་ན་དང་

ག་དེ་སྦེ་

འབད་ནི་ཨིན་ན་ གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཏོན་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ལུ་ བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རྩི་མ་གླ་ཁ་ བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅི་ན་
ཧམ་འཛུལ་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འགྱོ་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དབྱིན་ལོ་ ༢༠༠༧ ལས་ ས་ཁྲལ་ཡང་ཕུལ་མ་དགོཔ་སྦེ་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། མ་གཞི་
བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འོག་ནང་ཨིན་ཟེར་རུ་ང་ མི་ཚུ་ག་རང་གཞན་ཁར་ལས་ཨིམ་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་གི་
ནང་ལུ་ གླར་སྤྲོད་འབད་ཐབས་ཡོད་ག་དང་ ཡང་ཅིན་ སྤོ་ཐབས་ཡོདན་ ཁྲམ་རྐྱབ་ནི་འོས་འབབ་ཅིག་ཡོད་ག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གད་ལྟག་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ གཞུང་ས་ཁར་སྡོད་མི་མང་ཤོས་རང་ ཁོ་རའི་རྒེད་འོག་ནང་་གི་ཨིནམ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་ཚུ་གི་ཐད་དུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་
སྦོམ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ཁོ་རའི་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལས་ ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་ནང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་དང་ ཁྲལ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་
བཏབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡི།

འདི་ཚུ་ཁྲོམ་གྱི་གྲངས་སུ་ཡང་མ་ཚུད་པའི་ཁར་ ཁྲམ་བཀོད་མ་ཚུགསཔ་འབད་རུང་ ད་ལྟོ་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་སྤྲོད་དེ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་
གསུང་གྲོས་འབྱཱིང་ཡི།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ རྩི་མ་གླ་ཁ་ རྩི་མ་གཤམ་ དང་ སྟོདཔ་སྦྱི་ཁ་ཁྲོམ་ཆུང་གི་སྐོར་ལས་ ༢༠༡༢ ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་དྲགོས་
དྲུང་ཆེན་བྱོན་པའི་སྐབས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ལྷན་ཁག་ལས་ རྟག་ཞིབ་ཀྱི་མི་གཅིག་གཏང་ནི་ཟེར་གསུང་ཡོད་རུང་ མ་གཏང་པར་ལུས་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རྩི་མ་གླ་ཁར་ཐད་ཁར་ ཡངན་ ཁྲོམ་སྦེ་རང་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་གི་དུས་ཚོད་རེན་ནུག་ཟེར་ཨིནམ་དང་ ཁྲོམ་དེ་
སྔོན་མ་ལས་རང་ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་་ ཉམས་བཅོས་འབད་བ་ལུ་ རང་དབང་གི་ཁྲམ་ནང་མེདཔ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ལུ་
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གནད་དོན་འདི་གུར་ ཁྲོམ་ཆུང་ཚུ་ ག་སྟེ་གི་གྲངས་སུ་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྦེ་གནང་ནི་ན་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་ནང་ཁྲམ་བཀོད་དེ་གནང་ནི་ཨིན་ན་
གི་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བརྒྱུད་དེ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་ནིའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཅི།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་ཆུང་ཚུ་ གཞན་ཁར་ལས་ཕར ཡང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་
དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།

ཤིོག་གྲངས་ 28/44

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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གླར་སྤྱོད་ཐད་ཁར་

མི་སེར་གྱི་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་

ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་

ཚོགས་ཐེངས་

༥

པའི་ནང་

གསལ་ཞུ་འབད་བཞིན་དུ་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་ལེན་འབད་ཐོག་མཛད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཉོགས་མེད་
ཡི་གུ་ཚུ་ གཏངམ་ད་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་འོང་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི།

དེ་བཞིན་དུ་ འདི་ཚུ་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་ལྟར་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༢.༨/ ས་ཆ་བརྗེ་སོར་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ཁྲམ་གསརཔ་མ་འཐོན་ཚུན་ བཀག་བཞག་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་གི་ བཀའ་རྒྱ་ཡང་ཡོད་པའི་སྐོར།

རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་ནས་ ས་ཆ་བསྒྱུར་བཅོས་ཐད་དུ་ ཆུ་ཞིང་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ གཞན་ལུ་ཡང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དཔེར་ན་
སྐམ་ཞིང་ནང་ཁྱིམ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཁྱིམ་ས་ཟེར བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
འདི་གུར་ སྦོང་སྒོ་དམངས་མི་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ སྐམ་ཞིང་འདི་ དངུལ་ཐོག་ལྡུམ་ར་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ ད་རུང་ཁྱིམ་བརྐྱབ་དགོཔ་དང་ མི་སེར་
ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་

བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི།

ཨིན་རུང་ འདི་ཚུ་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་སྟེ་རང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་

སྦེ་རང་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་སྲིད་བྱཱིས་དང་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ དུམ་གྲ་ཅིག་ རྒྱབ་འགལ་མི་འགྱོ་བས་ག་ཟེར་
ཚོགས་དམངས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡི། སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ སྐམ་ཞིང་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྐམ་ཞིང་འབད་རང་བཞག་པ་ཅིན་དྲག་འོང་ཟེར་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཞག་ཡི།
༢.༩/ རྒེད་འོག་ ༡༡ ནང་ རང་སོའི་མི་སེར་གྱི་ཧོངས་ལས་ ས་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིང་ཉོགས་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ རྒེད་འོག་འཛིང་སེལ་ཚོགས་པ་གིས་
བདེ་སྒྲིགས་བཟོ་སྟེ་

ཨིན་མིན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཏེ་

རྩ་ཕན་རང་སོའི་ལག་པར་སྤྲོད་དགོཔ་དང་

འདྲ་གཅིག་

རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་

ཕུལ་གཏང་

དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གི་ཐད་དུ་ འགྲིག་པ་ཅིན་ འགྲིག་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་ མ་འགྲིག་པ་ཅིན་ མ་འགྲིག་པའི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་ ངེས་པར་ བཏོན་ཏེ་
གནང་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི།
འདི་ཚུ་ རྒེད་འོག་ག་རང་གིས་ནང་ལུ་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་མི་བཞིན་དུ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།
༢.༡༠/ རྒེད་འོག་རེ་རེ་ལུ་ ས་ཁྲམ་ལས་བྱེདཔ་དང་སའཇལ་པ་རེ་ གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབཱིལ།

རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཕར་ ས་འཇལ་པ་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ ས་ཁྲམ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་དང་ས་འཇལ་པ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་
ལཱ་ཡང་ མར་ཕབས་འགྱོ་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ཞབས་ཏོག་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཕུལ་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་འོང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ལུ་ བྱག་ཕྱོགས་
རྒཔོ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་རེ་རེ་ལུ་གནང་ཐབས་མེད་རུང་ རྒེད་འོག་ ༢ ལུ་ ལས་རོགསཔ་དང་ ས་འཇལ་པ་རེ་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི། གྲོས་དོན་འདི་ལུ་ སྦོང་སྒོ་དམངས་མི་གིས་ཡང་ རྒྱབ་སྣོན་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
དགོཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་རུང་ གཞུང་གི་གནས་སྟངས་ལུ་བལྟ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
རྫོང་བདག་གིས་ དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ཁར་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ས་འཇལ་མི་ དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཨིནམ་དང་ རྒེད་འོག་རེ་རེ་ནང་ལུ་
མི་གཉིས་གཉིས་ བཙུགས་ཐབས་ལུ་ཡང་ བྱ་སྟབས་མི་བདེ་འོང་ཟེར་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི། ས་འཇལ་པ་འདི་ འཕྲུལ་རིག་པ་འབད་བ་ལས་ དགོཔ་ངེས་
གཏིག་ཨིན་རུང་ ས་ཁྲམ་ལས་རོགསཔ་ཐད་དུ་ གཞན་རྒེད་འོག་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ འབད་བ་ལུ་ མ་བཏུབ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ མ་གཞི་ ས་ཁྲམ་ལས་རོགསཔ་རེ་དང་ས་འཇལ་པ་རེ་ དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྒེད་འོག་
རེ་རེ་ནང་ལུ་ ས་ཁྲམ་ལས་རོགསཔ་དང་ས་འཇལ་པ་རེ་གནང་ཐབས་ཅིག་དང་ དེ་མེད་རུང་ ས་འཇལ་པ་གཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་སྦེ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་
ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
༢.༡༡/ ས་ཆའི་རྒུད་འཐུས་ཀྱི་གནས་གོང་ཚད་གཞི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཅན་མར་དེ་ བསྐྱར་བཟོ་མཛད་གནང་དགོཔ་སྐོར།

མི་སེར་གྱི་ས་འདི་ གཞུང་གི་བཞེས་པའི་ནམ་དུས་ནང་ལུ་ དྲིས་ ༡༠ གི་འོག་རྒྱུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲམ་བཀོད་མ་བཏུབ་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་ ས་ཚབ་སྤྲོད
ཐབས་མེདཔ་ལས་ གཞུང་ལས་རྒུད་འཐུས་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་ཐད་དུ་ ད་ལྟོ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ DNP ཀྱིས་བཟོ་ཡོད་པའི་
སའི་གནས་གོང་འདི་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའི་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡོདཔ་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལོ་ ༣ ནང་འཁོད་
རྒུད་འཐུས་ཀྱི་གནས་གོང་འདི་ བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

རྒུད་འཐུས་ཉུངམ་ལས་བརྟེན་ དྲིས་ ༡༠ འོག་ལས་ ཚུད་མི་ཚུ་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་
བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་འཆར་གཅིག་ ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་
ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་ རྫོང་ཁག་ཁལ་གཅིག་གི་རྒེད་འོག་ག་རང་ནང་ལུ་ ཕན་པའི་གྲོས་གཞི་འབད་བ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི།

འདི་ནང་ལུ་ དྲིས་ ༡༠ གི་འོག་རྒྱུ་འབད་རུང་ གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ དང་འདོད་དང་འཁྲིལ་ ས་ཚབ་གནང་ཐབས་ དེ་མེན་ རྒུད་འཐུས་དེ་
ཡར་གསེང་འབད་དེ་ གནང་ཐབས་ཀྱི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་སྦེ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།
༢.༡༢/ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་མངའ་འོག་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་གློག་ཐག་གི་ཀཝ་ནང་ཚུད་པའི་ ས་ཆའི་རྒུད་འཐུས་དང་ ས་ཚབ་ཚུ་ ད་རེས་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་སྐབས་ལུ་

ལྷག་ཐོན་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐོབ་ལམ་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཚོགས་དམངས་ལུ་

གསལ་བཤད་ཕུལ་ཡི། དེའི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

༣/ སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ནས༔
༣.༡/ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བསྟུན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་-ཐིམ་ཕུག་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ སོ་ནམ་ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་
ཚོང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད།

དེ་ཡང རྫོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ མ་དངུལ་མེད་དེ་འབད་རུང་ དང་འདོད་དང་འཁྲིལ་ ས་སྒོ་དངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་སར་ལུ་
བསྡོམས་ཀྱི་ ཚོང་ཁྱིམ་ ༢༠ བརྐྱབས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཚོང་ཁྱིམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ སྤྱོད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་ནང་ལས་ཕར་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། འདི་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་ མི་སེར་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་

ཚོང་ཁྱིམ་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི། གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ལམ་བདའ་ཚོང་ཁྱིམ་རྐྱབ་གནང་མི་ལུ་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་
ས་གནས་སྒངས་ལ་ཁ་ལུ་ གཅིག་གནང་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ ཆང་གི་རིགས་རྣམས་རྐྱངམ་ཅིག་ བཙོང་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ གཞན་ཚོང་གི་རིག་
རྣམས་ བཙོང་ཆོག་པའི་གནང་བ་གྲོལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་གི་ཐད་ཁར་ མ་དངུལ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྒེད་འོག་ ༥ དེ་ཅིག་གི་མི་སེར་ལུ་
ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ལས་ འཆར་དངུལ་ཐོབ་པ་ཅིན་ གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ད་ལྟོ་ སོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་མ་རེནམ་ལས་ དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ ཚོང་ཁྱིམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་ཟེར་ ཚོགས་དམངས་ཀྱི་གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།
དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ སྒངས་ལ་ཁ་གི་ཐད་དུ་ ནཱ་ཧིང་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགསཔ་ད་ བརྡ་ལན་ཅིག་མ་ཐོབ་པར་ ལུས་སོངཔ་ལས་ འདི་ནང་ལུ་
སྒོ་ནོར་འཐོན་སྐྱེད་ མར་དང་དར་ཚིལ་བསྡུ་ལེན་འཐབ་ས་ཨིནམ་ལས་ དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཚོང་ཁྱིམ་ཚུ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོག་བྱཱིང་ཡོདཔ་དང་ དུས་གཏན་ཀྱང་རང་

ཚོང་ཁྱིམ་ནང་ལས་ཕར་ ཚོང་རྐྱབ་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་

འབད་དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་ རྫོང་བདག་ནས་ཞུ་ཡི། དུས་ཚོད་season དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོང་བརྐྱབ་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་
རྒྱ་ལས་བཏོན་མི་ཚོང་ཚུ་ རྒེད་འོག་གིས་ བཀག་དམ་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་ དེ་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་བརྐྱབ་དགོཔ་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་
དྲན་གསོ་ཕུལ་ཡི།

ས་གནས་སྒངས་ལ་ཁ་ལུ་ མ་དངུལ་དེ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་བརྐྱབ་དེ་ འོས་འབབ་ཅིག་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ མ་དངུལ་འཚོལ་ཐབས་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་
བརྐྱབ་གནང་དགོཔ་དང་

དེ་མེན་

སང་ཕོད་

གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་ལས་མཛད་ཐབས་སྒྲིག་ནི་གུར་བཞག་ཡི།

ཨིན་རུང་

ས་སྒོ་གི་ཐད་དུ་

ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་བརྐྱབ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
༣.༢/ གཤམ་གསལ་མི་སྡེའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ།

ཀ/ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ དར་དགའ་ བཀྲིས་སྒང་ སྤང་སེར་ལ་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ལྕགས་ཤོག་ སྤྲོད་ནི།
ཁ/ གད་ལྟག་ན་རྒེད་འོག་ གཅེས་ཡུལ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཨ་ལཱན་ཇི་ཞིང་གི་དོན་ལས་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ རཝ་བརྐྱབ་ནི།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།

ཤིོག་གྲངས་ 31/44

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ག/ ལོག་ཅི་ན་རྒེད་འོག་ ཨ་མ་ལེ-དོ་ཕམ་ ལུ་ དོས་ཁང-ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་ཁྱིམ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི།
གསུང་གྲོས་འདི་ནང་ལུ་ ལྕོགས་ཤོག་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དབྱིན་ཟླ་ ༨ པ་དང་ ༩ པའི་ནང་ ཕུ་ཚ་ཚུན་སྐྱལ་འོང་ཟེར་ སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་
ནས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ལྕགས་ཤོག་བཀབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤིང་ཆས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

གད་ལྟག་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ས་གནས་ཤིང་ལྦ་བ་ཚུན་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ སྐྱལ་གནང་ཐབསཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ལྕགས་ལྐུད་རཝ་འབད་རུང་
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱལ་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
འདི་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འདི་ མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་ གནང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཟེར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི། གཞི་བཙུགས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ བདག་འཛིན་འཐབ་
དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་དྲན་གསོ་འབད་གནང་ཡི།

འདི་ཚུ་ གོང་གསལ་རྒེད་འོག་ ༢ ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་དང་ གོང་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་
གནང་ཡི།
༤/ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་ནསཿ
༤.༡/

རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་

བློ་གསར་སློབ་རིམ་ནང་ལུ་

ཨ་ལོ་གསར་བཙུག་འབད་བའི་སྐབས་

ཤེས་རིག་གི་སྲིད་

བྱཱིས་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ རྒེད་འོག་གི་རྒཔོ་བརྒྱུད་དེ་ གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་ཚུ་ ཚངམ་འབད་ བཀོད་གནང་དགོཔ་དེ་ཡང་༔
༡) ཨ་ལོའི་མིང་། ༢) སྐྱེས་ཚེས། ༣) ཕའི་མིང་གསལ་དང་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང། ༤) མའི་མིང་གསལ་དང་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་།
༥)རྒེད་འོག་དང་གཡུས། ༦) གུང་ཨང་དང་ཁྲམ་ཨང་། བཅས་ ཁ་གསལ་བཀོད་གནང་དགོཔ་སྦེ་ རང་འོག་གི་མི་སེར་དང་ཨ་ལོའི་ཕམ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་

གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་དང་གསོལ་འདེབས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ནས་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། མ་གཞི་ ད་ལྟོ་
ཚུན་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མཁྱེན་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ གསར་བཙུགས་འབདཝ་དང་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་ཤོག་ཅིག་
གནང་དགོཔ་དང་

འདི་ནང་ལུ་

གོང་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་

བཙུགས་དགོཔ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

ཨ་ལོ་གསར་བཙུགས་འབད་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་

ཨ་ལོའི་ཨང་འདི་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ སྐྱེས་ཚེས་ སོར་ནི་མེདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་མཛད་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
འདི་གི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ལུ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

༤.༢/ སྐྱེས་ལོ་ ༦ ལས་ ༡༢ ཚུན་གྱི་ཨ་ལོ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ མ་བཙུགས་མིའི་ཐོ་དགོཔ་སྐོར།
སྐྱེས་ལོ་ ༦ ལས་ ༡༢ ཚུན་གྱི་ཨ་ལོ་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་མ་བཙུགས་པར་བཞག་མི་གི་ཐོ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ ཞུ་ནི་དང་ དེ་ཡང་
ཤེས་རིག་གི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་དུ་ སྐྱེས་ལོ་ ༦-༡༢ ཚུན་གྱི་ཨ་ལོ་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཚུགསཔ་འབད་ བཟོ་ནི་
ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ བཙུགས་ཚུགསཔ་ཅིག་མཛད་གནང་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རུང་ ཨ་ལོ་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

ལོ་༦-༡༢ བར་ན་ འཐོན་སྡོད་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཐོ་དགོཔ་ལས་ དེ་ཡང་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ བཙུགས་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཚུགསཔ་སྦེ་ མཛད་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ཚུ་ཡང་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱཱིས་ནང་ ཨ་ལོ་ག་རང་ སློབ་གྲྭ་ནང་ ཚུད་ཚུགསཔ་སྦེ་་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒེད་འོག་ལ་ལོ་ནང་
སློབ་གྲྭ་ནང་ མ་འགྱོ་མི་ཡོདཔ་འོང་ འདི་ཚུ་ ཐོ་གཅིག་བཟོ་སྟེ་ གནང་ཐབས་སྦེ་ཞུ་ཡི།

ལོག་ཅི་ན་དམངས་མི༔ མི་རྩིས་ཀྱི་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲི་ཤོག་ ༥ པའི་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱིན་ལོ་
༢༠༠༨ ལས་ རྒེད་འོག་གི་མ་ཡིག་ནང་ མེདཔ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
འདི་ལུ་ མི་རྩིས་འགོ་དཔོན་ནས་ཞུ་མི་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ གི་ཤུལ་ལས་ གཉེན་སྦྱོར་འབད་མི་ཚུ་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ཡོདཔ་
སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ལས་ཁུངས་ལས་ ཡི་གུ་ལེན་ཐོག་ བཙུགས་ཐབས་ཡོདཔ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

རྫོང་བདག་གིས་ ལམ་ལུགས་དམ་དམ་བཟོ་དགོཔ་མི་རང་ བཀག་དམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་དྲན་གསོ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལས་ཕར་ འདི་བཟུམ་
གྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སེལ་དགོཔ་ཨིནམ་སྦེ་དྲན་གསོ་ཕུལ་ཡི། རྒཔོ་ཚུ་ག་རང་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་བཙུགས་ནིའི་ཚོགས་པའི་ཁྲི་འཛིན་འབད་བ་
ལས་ དྲན་པ་ཐེབས་ཅིག་རང་ བཀལ་དགོཔ་སྦེ་ ཞུ་ཡི།

ཨ་ལོ་གསར་བཙུགས་ཐད་དུ་ རྒེད་འོག་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ བདེན་རྟགས་བཀོད་དགོཔ་སྐོར་ཡང་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།།
༤.༣/ ཤེས་རིག་གི་ལྟེ་བ་གསར་བཙུགས་སྐོར།
༡) གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་བ་གསར་བཙུགས། ༢) ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཡར་དྲག་ལྟེ་བ། ༣) མི་སྡེ་ཡན་ལག་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ གསར་བཙུགས་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ ༡༡ པའི་ཟིན་བྲིས་ལྟར་དུ་ བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ སྙན་ཞུ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར
ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ནས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་ཡར་དྲག་ལྟེ་བ་ གི་ཐད་དུ་ ཨ་ལོའི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

ལྟེ་བ་འདི་ མི་་སེར་ལུ་དང་ཨ་ལོ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་མ་ལས་ འདི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་གཅིག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དེ་ལས་ འབྲི་ལྷག་
གི་ཤེས་ཡོནཿ རྒན་ཤོས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་བཀལ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ རྒན་ཤོས་ཚུ་ སྤྲོ་བ་སྐྱེད་བཅཱིག་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་སྤེལ་དགོཔ་
ཁག་ཆེ་བའི་ཁར་ ལོ་བསྟར་ཆིངས་ཡིག་གུར འདི་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོདཔསྦེ་ཞུ་ཡི། གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ གཞི་རིམ་གྱི་ལས་རིམ་
ནང་འབད་རུང་ ཁ་སྐོང་འབད་རུང་ མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྐོར་ལས་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
༤.༤ / བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་གི་སྐོར།

སྐམ་ཇི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ དར་ལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ ཆུ་མིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ སིན་ཅཱི་ལ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ ཅི་མུ་ནང་

སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ སྨད་ལྟག་ཁ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ གདུང་ན་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་དང་ གླང་ཉལ་ས་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་བཅས་ སློབ་གྲྭ་ ༨ ཀྱི་ནང་ལུ་
འགྲུལ་འཕྲིན་དང་ཡོངས་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་

གཏན་འཁེལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

སློབ་གྲྭའི་ལཱ་ཚུ་་དུས་ཚོད་ཁར་ འབད་མ་ཚུགས་པའི་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

དཀའ་ངལ་དང་ ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ སྤྲོད་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱཱིང་ཡོདཔ་ལས་ སེལ་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ ལས་འཛིན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་དང་

འདི་བཟུམ་སྦེ་ བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་ཡིག་

ཚང་ནང་ལུ་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ internet མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ལས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་

གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ གནད་དོན་བརྒྱུད་ལམ་ཐད་དུ་ ཁྱབ་ཚད་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ལས་བརྒྱ་ཡོད་རུང་ སྤུས་ཚད་ཐད་དུ་གཏང་པ་ཅིན་ མེདཔ་འདུག་ཟེར་
ཞུ་ཡི།

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ལས་བརྟེན་

ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ཕན་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

སློབ་གྲྭ་ལ་ལུ་ནང་ལུ་

ཡོངས་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་མཚན་ཡོདཔ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གནད་དོན་འདི་གུར་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་མི་ནང་ སྐམ་ཇི་ཐད་ཁར་ སྒངས་ལ་ཁ་ ས་གནས་ གསརཔ་ཅིག་ བཙུགས་ཡོདཔ་དང་
གདུང་ན་སྨད་ལྟག་ཁ་ ཀུང་ཁ་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། བསམ་འཕེལ་གླིང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐད་དུ་ མ་དངུལ་སྦོམ་དགོཔ་དང་ སྤག་ཤིང་ཁ་ལུ་
མ་དངུལ་སྦོམ་སྦེ་རང་དགོཔ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

Data card

ལག་ལེན་ཐོག་ལས་་ ཡོངས་འབྲེལ་ ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

བཀྲིས་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ངོ་ཚབ་ནས་ཞུ་མི་ནང་ ཤེས་རིག་འདི་ག་དེམ་ཅིག་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་ ག་རང་གིས་མཁྱེན་ས་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་
ལཱ་འབད་དགོཔ་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། རྒེད་འོག་སོ་སོར་ལས་ཕར་ ཁྱབ་ཚད་དེ་ སྦོམ་སྦེ་རང་འདུག་ ཨིན་རུང་

USF

གོ་སྐབས་བཞག་དགོཔ་དང་

འོང་འབབ་ག་མངམ་ཡོད་སར་ ཀཝ་མངམ་སྦེ་ བཙུག་ནི་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། ད་རེས་ འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་
BICMA ཁ་ཐུག་ལས འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་བཀྲིས་འགྲུལ་འཕྲིན་ལུ་ ལཱ་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་ཏེ་ གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཕར་

བཙུགས་ཐབས་དོན་ལུ་ DIIT ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཐོག་ བཙུགས་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ བཀྲིས་འགྲུལ་འཕྲིན་
ཁ་ཐུག་ལས་ གོང་ཚད་ མར་ཕབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྤྲོད་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡང་ ཕུལ་ཡི།
ཨིན་རུང་

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རེ་ཚོགས་སྐབས་

བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོནམ་འཐོན་སར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་

སེལ་ཐབས་ཅིག་ རྩ་ལས་མེདཔ་སྦེ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གྲོས་བསྡུར་གནང་སྟེ་ ད་ལས་ཕར་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་བ་འདི་ག་ལུ་
ཞུ་ནི་ཨིན་ན་ གཏན་འཁེལ་ཅིག་བཟོ་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་པའི་མཐའ་མར་ འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་BICMA
ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཕྲལ་རང་གནང་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུར་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡོད།
༥/ རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་སྡེ་ཚན་ནས།
༥.༡/ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཞལ་འདེབས་སྐོར།

སྨོན་ལམ་ ཐེངས་ ༣ པའི་གནང་མི་དང་འབྲེལ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་དང་འཁྲིལ་ ས་གནས་དགེ་འདུ་ལུ་ ཚོགས་ཐེངས་ ༥
པའི་ནང་ལས་གནང་བ་ཞུ་དེ་ ས་སྒོ་ངོས་འཛིན་ནིའི་ཞལ་འཛོམས་གནང་སྟེ་ དགེ་འདུ་ལབ་རྩ་ལྷ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ ཐག་བཅད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ སྡེ་ཚན་གྱི་
མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ ས་སྒོ་དེ་ནང་ རྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་དང་ཡིག་ཆ་ལེན་དགོཔ་ལེ་ཤཱ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ཚང་ ལེན་ཞིནམ་ལས་ མཐའ་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།

ཤིོག་གྲངས་ 34/44

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

སྐོར་གནས་སྟངས་ལས་གནང་བ་ཞུ་དགོཔ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་

ད་ལྟོ་ ཚོགས་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དོན་ལས་

ཡིག་ཆ་ཧ་ལམ་ག་རང་ཚང་ཡོདཔ་སྦེ་

རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ནས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ གཞུང་ལས་མ་དངུལ་མེདཔ་ལས་ ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་
བཞེངས་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། གཞི་བཙུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་དེ་ཡང་

སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞན་སྦྱིན་བདག་

དག་པ་གཅིག་གི་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དེའི་དོན་ལུ་ དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་སོ་སོར་སྦེ་རང་ ཁ་ཕྱེ་དེ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ འབཱིམ་དྲུག་མ་ལངམ་ཅིག་ དངུལ་ཁང་
ནང་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཚོགས་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཐད་དུ་ ད་ལྟོ་ བཟོ་རིག་ཁ་ཐུག་ལས་ བཟོ་བའི་བསྒངས་
ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤཱ་རང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་ འབོར་ཆེཝ་སྦེ་ འགྱོ་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

རྒེད་འོག་ ༡༡ གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མ་དངུལ་ཕུལ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་མི་རེ་འོང་ འདི་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་ཅིག་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་
སྦྱིན་བདག་ཚུ་ཡང་ ཡོདཔ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལཱ་འབད་མི་གི་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཚོགས་པ་ ༢ བཟོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

དེ་ཡང་

ལཱ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་གཅིག་དང་ མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལས་གཅིག་ བཟོ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ མི་ལོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱུ་དང་སྦུངས་
སྒུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཞལ་འདེབས་ཁས་བླངས་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

ཚོགས་ཁང་གསར་བཞེངས་དེ་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ག་རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོཔ་རེ་མིན་འདུག་ག་ཟེར་ གྲོས་འཆར་བཀོད་གནང་ཡི། དེ་ཡང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་
སྟོན་དང་འཁྲིལ་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡི།

དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མིང་ཐོ་སྤྲོད་ཡོད་རུང་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལུ་ དྲགོས་རྫོང་བདག་ཁ་ཐུག་ལས་ གསུང་གནང་ཐབས་དང་ མི་སེར་ལས་ ཞལ་
འདེབས་བསྡུ་ལེན་ཐད་དུ་ ཤོག་འཛིན་གནང་ཐབས་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་དང་འཁྲིལ་ ཁོང་རའི་དང་འདོད་དང་བསྟུན་ བསྡུ་ལེན་འབད་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། བཀོད་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཐད་དུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ འབད་བ་ཅིན་དྲག་ནི་མས་ཟེར་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡི། འདི་ལུ་ བྱག་ཕྱོག་རྒཔོ་གིས་
ཡང་བསམ་འཆར་ཅོག་ཐདཔ་སྦེ་ ཞུ་གནང་ཡི།
རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་

མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ལས་

ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་ཐད་ཁར་

རྒཔོ་ཚུ་གིས་འབད་མི་གུར་བཏུབ་སྦེ་ཞུ་ཡོདཔ་དང་

གཞན་གྱི་ཐད་ཁར་ ཐོ་ཅིག་ཕུལ་གནང་པ་ཅིན་ ཁོང་དང་ཞལ་འཛོམས་གཅིག་ཚོགས་ཏེ་ དང་ལེན་འབད་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། དུས་ཅིག་གི་ སྨོན་ལམ་ཆེན་
མོའི་ཐད་ཁར་ ཨ་རྟགས་ག་ཨིམ་ གནང་ཞིན་ན་ སང་ཕོད་ལས་ ཚོགས་ཁང་གསརཔ་འདི་ནང་ འབད་ཚུགསཔ་འབད་ནི་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཚོགས་ཁང་གི་
ས་གནས་འདི་གུར་ དགའཝ་མ་དགའཝ་གི་བསམ་འཆར་མཛད་མ་གནང་ཟེར་དྲན་གསོ་ཞུ་ཡི།

མ་དངུལ་ཞལ་འདེབས་ཐད་དུ་ མི་སེར་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ ཐོག་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ལས་ ཞལ་འདེབས་ཚུ འབྱོར་རྟགས་གི་ཤོག་འཛིན་
གནང་ཐབས་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩིས་ཕུལ་ནི་ལུ་ཡང་ སྟབས་བདེ་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ དེ་བཞིན་དུ་ རྒཔོ་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་འབད་ནི་
གུར་བཞག་ཡི། སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ རྒཔོ་ཚུ་གིས་ དྲགོས་རྫོང་བདག་ལུ་ ཐོ་ཕུལ་ཐོག་ དང་ལེན་འབད་ནི་གུར་བཞག་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།

ཤིོག་གྲངས་ 35/44

༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

འཐུས་མི་བསྐྱར་གསོ་གི་ཐད་དུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི་གིས་རང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ་ཅིན་ དྲག་ནི་མས་ཟེར་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
༥.༢/ རྫོང་ཁག་འཆམ་པ་དང་ཞབས་བྲོཔ་ཚུའི་དངུལ་ཕོགས་ཡར་གསེང་དང་ གཞན་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོའི་སྐོར།

ད་ལྟོ་ཅ་རྣམ་གྱི་གོང་ཚད་ཡར་ཕར་འགྱོ་མི་དང་འཁྲིལཝ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་དང་ ཉིན་འཐུས་ཀྱི་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ སྲོལ་
འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ད་ལྟོ་ འཆམ་པ་དང་ཞབས་བྲོཔ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་འཐོན་ཡོདཔ་དང་ སྤྲོད་ཞན་སུ་ འགྱོ་བའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།
ཡར་གསེང་འབད་དགོཔ་འདི་ ག་རང་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ནི་གུར་ གྲོས་ཆོད་
གྲུབ་ཡི།

འཆམ་པ་དང་ཞབས་བྲོཔ་ཚུ་འབོ་དགོཔ་དེ་ཡང་ བརྩི་སྲུང་དང་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་བྱོནམ་དང་ འཐོནམ་ཨིནམ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་
ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ འདི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ གསུང་གྲོས་ཅིག་གནང་ཞིནམ་ལས་ གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཏོན་དགོཔ་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་གི་སྐོར་ལས་ བྱ་སྒོའི་ལམ་སྟོན་ཅིག་ བཟོ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡི།

གད་ལྟག་ན་རྒཔོ་གིས་ཡང་ འཆམ་པ་དང་ཞབས་་བྲོཔ་སྐོར་ལས་ ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡི། འོང་མ་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་དང་དཀའ་ངལ་འཐོན་མི་འདི་
དངུལ་ཕོགས་ལས་བརྟེན་ཨིམ་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་

རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་

འཆམ་པ་ཚུ་གིས་

ངོས་ལེན་འབད་

མ་བཏུབ་མི་ལུ་ ཁྲིམས་གཞན་བཀལ་ཐབས་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། སྨད་ལྟག་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ དངུལ་ཕོགས་དང་འགྲུལ་འཐུས་ལས་བརྟེན་
དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་དང་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་སྐབས་ལུ་ འོང་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ བརྡ་ལན་ཅིག་ སྔོན་མ་ལས་
གནང་ཐབས་ཅིག་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
ཨིན་རུང་ ས་གནས་ཀྱི་རྒཔོ་ཟེར་བའི་བསྒངས་ལས་ འགན་འཁུར་ཚུ་ རྒཔོ་ཚུ་ལུ་རང་ཕོགཔ་ཨིནམསྦེ་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

འཆམ་པ་དགོཔ་འཐོན་པའི་སྐབས་ སྔ་གོང་ལས་རང་ བརྡ་འཕྲིན་གནང་དགོཔ་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ཡང་
རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་ བརྡ་བསྐུལ་གནང་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་འཆམ་བྱཱིང་ཡི།
༥.༣/ རྫོང་ཁག་གི་ལོ་བསྟར་ཚེས་བཅཱི་མཇལ་ཁ་གནང་སའི་ས་སྒོ་གི་སྐོར།

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་ ཚེས་བཅཱི་མཇལ་ཁ་གནང་སའི་སྒོ་དེ་ འཆམ་རྒྱུགས་ཐད་དུ་ རྫོང་ཁག་རྡོ་གཅོལ་ནང་
མཇལ་ཁ་གནང་སྟེ་ ཚེས་བཅཱི་ཉིན་གྲངས་གསུམ་དུ་ རྫོང་ཁང་ཕྱི་ཁར་ལུ་ མཇལ་ཁ་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ཚེས་བཅཱི་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སའི་ས་སྒོ་གི་སྐོར་ལས་
མི་སེར་ལས་ བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡི་གུ་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་
ནང་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཞུ་བ་ལྷོད་ཅི་ཟེར་ཞུ་ཡི། གཙང་སྦྲག་དང་ཉེན་སྲུང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྫོང་ཁག་ནང་ན་ མཇལ་ཁ་གནང་པ་ཅིན་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་ བྱག་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་ཞུ་ཡི། དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ མི་སེར་དང་གྲོས་བསྟུན་གྲོས་འབདཝ་ད་ ཕྱི་ཁར་ལུ་རང་
བྱ་སྟབས་བདེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་སླབ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
ཚེས་བཅཱི་མཇལ་ཁ་གནང་སར་འདི་ སྔོན་ཚོགས་ཐེངས་ ༥ པའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ འབད་བ་མ་བཏུབ་མེདཔ་སྦེ་ གྲོས་བསྡུར་བྱཱིངམ་བཞིན་དུ་ སྔར
ག་ཨིམ་བཞག་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

གསུང་གྲོས་ལྷན་ཐབས་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ནས་ཕར་ ཡེ་ཤུ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ བྱ་ཕྱོགས་རྒཔོ་གིས་
ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཐད་དུ་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ སྔོན་གོང་གི་ལམ་ལུགས་གུར་ བཀག་དམ་ འབད་བ་མ་བཏུབ་མེདཔ་ལས་ དེ་བཞིན་དུ་ དང་ལེན་དང་
གདོང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི། སྟབས་མ་བདེཝ་བྱཱིང་པ་ཅིན་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ ཕུལ་སའི་ས་སྒོ་ནང་ ཕུལ་རང་ཕུལ་དགོ་ཟེར་གྲོས་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
༥.༤/ རྒྱལ་ཡོངས་གཏན་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཞིབ་འཚོལ་སྐོར་ གོ་བརྡ་གསལ་བཤད།

རྒྱལ་ཡོངས་གཏན་མཛོད་གཙོ་འཛིན་ནས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་དོན༔ སྔར་སྲོལ་ཁྱུན་བཟང་པོ་ མ་མཉམ་པ་བཞག་དགོཔ་དང་

ལེགས་

ལྡན་གཞུང་ སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་བའི་ཐབས་ལུ་ཨིན་ཟེར་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐོ་ཡིག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཀོད་དེ་
ཕུལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། རྒྱབ་ཁུངས་དང་དམིགས་གཏད་ ཁེ་ཕན་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ གསལ་སྟོན་ཞུ་ཡི།
དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ད་ལྟོ་དོགས་གསལ་ཚུ་ ཞུ་དགོཔ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་དོགས་པ་ཡོད་པ་ཅི་ན་ རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་སྡེ་ཚན་དང་

གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་འཐབ་ནི་ཟེར་ཞུ་ཡི། སྐྱབས་ཆ་དམངས་མི་ནས་ཞུ་མི་ནང་ ཧེ་མ་ ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོ་ནང་ཚུད་མི་རིགས་ཚུ་ ཚུད་དགོཔ་ཨིན་ན་ཟེར་
དོགས་གསལ་ཞུ་ཡི། འདི་ལུ་ གསུང་རྟེན་གྱི་རིགས་བཙུགས་གནང་དགོཔ་སྦེ་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། དཔེར་ན་ བཀའ་ཤོག་ གཏང་ཡིག་ གན་ཡིག་
ཞུ་ཡིག་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན་ཟེར་གསལ་གནང་ཡི།

ཨིན་རུང་ གནད་དོན་འདི་གུར་ ཐུགས་འཆར་དང་ཐུགས་ཀྱི་དོགས་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་སྡེ་ཚན་བརྒྱུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་
བཞག་ཡི།
༦/ རྫོང་ཁག་གཞུང་ས་གླ་ཁར་་སྤྲོད་ལེན་ཚོགས་ཆུང་ནས།
རྒྱལ་སྒྲོན་

Ventures(Gyeldron

Ventures)

ངོམ་ སངྱས་རྡོ་རྗེ་ལུ་ རྡོ་དཀྲུམ་འཕྲུལ་ཆས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ ཡིག་ཚང་དང་

ལས་མིའི་སྡོད་སྒར་ མཛོད་ཁང་ མཐུད་སྦྲེལ་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ དེ་ལས་ གློག་མེ་དང་ཆུ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ དར་ལ་རྒེད་འོག་ ས་ཁུ་ གཡུས་ ལ་མེ་ཟེར་ས་ལུ་
རྒྱལ་ཁམས་བདག་དབང་ནགས་ཚལ་ས་ཆ་ ཨེ་ཀར་ ༣.༥༣ གླ་ཁར་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ།
ནགས་ཚལ་ཉོགས་མེད་ མི་སེར་གྱི་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ ས་ཆ་འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ས་ཆ་འཇལ་ཚར་ཡོདཔ་ལས་

འདི་ལུ་ ཚོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོཔ་སྦེ་ ཞིབ་རོགས་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། དར་ལ་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ འདི་ལུ་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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བྱ་སྟབས་ མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་བརྐྱབ་པ་ལ་སོགས་ མི་སེར་ལུ་
ཤུལ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདན་ ཚོགས་འདུ་ལས་ ཆ་འཇོག་གནང་པ་ཅིན་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་ མཇལཝ་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལམ་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ བརྒྱུད་དེ་འོང་དགོཔ་སྦེ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

ཨིན་རུང་ ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་ཚུ་ ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡི།
༧/ རྫོང་ཁག་འཆར་དངུལ་སྡེ་ཚན་ནས།
འཆར་ལོ་ ༢༠༡༣-༢༠༡༤ ལོའི་ ལོ་བསྟར་བར་མཚམས་འཆར་དངུལ་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ ལས་རིམ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་ མ་དངུལ་
བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ།
འཆར་དངུལ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་

རྒེད་འོག་ལས་རྒེད་འོག་

སྡེ་ཚན་ལས་སྡེ་ཚན་རྫོང་ཁག་དང་དྲུང་ཁག་བར་ན་

བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོད་མི་གུ་

ཆ་འཇོག་གནང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཝ་བཞིན་ དེ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མ་དངུལ་མརྗེ་སོར་ཡང་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བཏང་དགོཔ་
འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཟུར་སྦྲགས་ ༣ པའི་ནང་གསལ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
དེ་ལས་

འཆར་ལོ་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ གི་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་གྲོས་འབཱིལ་འདི་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ སང་ཕོད་འཆར་ལོ་གི་བཅཱིད་དོན་དང་མ་དངུལ་ཚད་གཞི་འདི་ དོར་བསྡུས་དེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ཚུ་མ་གཞི་ ག་རང་
རྒེད་ཚོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་

གྲོས་འབཱིལ་ཕུལ་མི་ཚུ་

རྫོང་ཁག་གནས་ཚད་ནང་ཡང་

རྒེད་འོག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་

གྲོས་འཆར་བཟོ་གྲུབ་

མི་འདི་རང་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་ཆ་འཇོག་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།་༼ཟུར་སྦྲགས་ ༤ པ༽
༨/ རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་ནས།
༨.༡/ རྩིས་ཞིབ་བརྗོད་ཐོ་ མ་སེལ་བར་ལུས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུའི་སྐོར།

དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་སྦེ་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རྩིས་ཆད་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ སེལ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་

གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། གནད་དོན་མང་ཤོས་རང་ སྔོན་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁ་ཐུག་ལས་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་
ལུས་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱཱིང་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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༨.༢/ འབྲེལ་ཡོད་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་གུར་ ངོས་ལེན་དང་ རྗེས་སུ་དང་ལེན་(Follow up)མེད་པའི་སྐོར།
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ ཚོགས་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ད་རེས་ཡང་ བསྒྱུར་བཅོས་ གནམ་མེད་ས་
མེད་ཅིག་མེདཔ་ལས་ དང་ལེན་མ་འབད་བའི་རྟགས་ཚན་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ སྔོན་མའི་གྲོས་ཆོད་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་ མེདཔ་བཟུམ་
ཅིག་ཡར་སོང་པའི་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

གནད་དོན་འདི་གུར་ རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཐད་དུ་ ག་དེ་འབད་རུང་ བྱོག་ཐལ་རང་མི་ཐལ་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ཚུ་ འཕྲལ་རང་ སེལ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ དྲག་ནི་མ་གཏོགས་ སྣར་ཡི་རང་ལུས་པའི་བསྒངས་ལས་ སེལ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་ བསྒྱུར་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་རིམ་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་གཞི་བཙུགས་ཐོག་ གསུང་གྲོས་གནང་རང་གནང་ དགོཔ་སྦེ་ དྲན་གསོ་འབད་ཡི།
རྒེད་འོག་གིས་དང་ལེན་ཐད་དུ་ རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ཟེར་ རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་ནས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྫོང་རབ་ཀྱིས་ཞུ་མི་ནང་ ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་ གནད་དོན་གཅིག་གུར་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་འཐོནམ་ད་ལུ་ ཚོགས་ཁང་ལུ་ བཅཱིད་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་འགྱོཝ་མས་
ཟེར་ཞུ་ཡི། ཧེ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་དང་འཁྲིལ་ ངོས་ལེན་མེདཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ དྲན་གསོའི་
ཡི་གུ་རེ་ཡང་ འཐོན་འོང་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་ཐད་དུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ཡོདཔ་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། རྒེད་འོག་གི་སྙན་ཞུ་འདི་ ལ་ལུ་གིས་
ཐོབ་རང་མ་ཐོབ་ཟེར་ སླབ་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་གནང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།

གནད་དོན་འདི་གུར་ འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ཀྱིས་ འཕྲལ་མགྱོགས་ཅིག་རང་ ངོས་ལེན་གནང་ཞིན་ན་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༩/ ཆུ་རྫོང་དངོས་གྲུབ་རྩེ་རབ་སྡེ་ཁ་ཐུག་ནས།
༩.༡) རྫོང་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་གནས་སྦྲེལ་བཟའ་ཁང་(Canteen) གི་ཁ་ཐུག་ལུ་ འགེགས་སྲུང་བཞག་དགོཔ་སྐོར།

འདི་ལུ་ གྲྭ་ཚང་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ཞུ་མི་ནང་ རྫོང་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་ལས་ཡོད་མི་སྒོ་འདི་ལས་བརྟེན་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ རྒྱབ་ཁར་
གྱི་ལམ་འདི་ནང་ལས་ མི་ཚུ་འཛུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ལུགས་ཀྱི་མགྱོན་ཆས་ལུ་ གནས་མ་བཏུབ་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་
ལམ་འདི་རང་ སྒོ་བསྡམས་ཐབས་ ཡང་ན་ ལྕགས་རཝ་འདི་རང་ བཟའ་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་ལས་བརྐྱབ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གུར་

རྫོང་རབ་ཀྱིས་ཞུ་མི་ནང་

འགེག་སྲུང་བཞག་ནིའི་འོས་འབབ་ཐད་དུ

མི་རློབས་ཀྱི་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་དང་

ད་ལྟོ་

གནད་དོན་འདི་གུར ཞིབ་ཚོལ་ཅིག་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་གི་སྐོར་ལས་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ངལ་གསོ་གི་སྐབས་ལུ་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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འགེགས་སྲུངཔ་གཅིག་བཞག་ཚུགས་ག་མི་ཚུགས་ག་ གྲོས་བསྟུན་ཅིག་འབད་ནི་སྦེ་ཞུ་ཡི། འགེགས་སྲུང་བཞག་ནི་དང་ ལམ་སྒོ་བསྡམས་པ་ཅིན་ དེའི་
ཕན་གནོད་ཚུ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤཱ་རང་ཡོདཔ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་གཅིག་གནང་ཞིན་ན་ དང་ལེན་འབད་ནི་གུར་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡི།
༡༠.༢) དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ མགྲོན་ཁྱིམ་རྐྱབ་གནང་དགོ་པའི་སྐོར།

མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་མཛད་གནང་ཚུགསཔ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ མཐའ་ཟུར་རྒེད་འོག་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གིས་ ཞུ་མི་
ནང་ ཁག་ཆེཝ་འདི་ངེས་གཏིག་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ མགྱོན་ཁྱིམ་ཐོག་གཅིགམ་ཅིག་གི་དོན་ལས་ འཆར་གཞི་ནང་ཡང་བཙུགསཔ་བཞིན་ འཆར་དངུལ་ནང་
བཙུགས་སྟེ་ཡོད་པའི་ཤུལ་

ཁག་ཆེཝ་སྦེ་རང་ཞུ་ཡོད་རུང་

སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་རྩིས་ལོ་འདི་ནང་བཙུགས་གནང་ཡོད་རུང་ འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ནང་
ཡར་ལས་

འཆར་དངུལ་བཏོགས་ཏེ་ཡར་སོང་ནུག།

ཨིན་རུང་

དུས་ཅིག་མ་ཐོབ་རུང་

བསྐྱར་ཞིབ་གནངམ་དང་

སང་ཕོད་ལོ་འདི་ནང་

གནང་ནི་འོང་ཟེར་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ཡང་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༥-༢༠༡༦ ནང་ བཙུགས་ཐབས་ཡོདཔ་ཅིག་གི་ཞུ་བ་ ཕུལ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
༡༡/ གསུང་གྲོས་སྣ་ཚོགས།
༡༡.༡) ཕུན་ཚོགས་ཁྲོམ་དཔོན་གྱིས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་བཏུབ་པའི་སྐོར།
གནད་དོན་འདི་གུར་ གསུང་གྲོས་གནང་བའི་སྐབས་ གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ ཁྲོམ་དཔོན་དེ་ མི་སེར་གྱིས་ཕྱག་ཞུ་མི་རང་ཨིནམ་དང་ ཁོ་རང་
ཁྲོམ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་རང་གནང་དོ་ག་ མི་ཤེས་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་རྫོང་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན་མེན་ན་ བལྟ་དགོཔ་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། དགེ་གླིང་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ ཐེངས་གཅིག་ལས་

བརྒལ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་བཏུབ་པའི་ཁར་ གཞན་བདག་སྐྱོང་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་
གཞན་རྫོང་ཁག་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྲོམ་དཔོན་ ༣ ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་དོ་ག་ཟེར་བའི་ ཚོགས་དམངས་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱཱིང་ཡི།
གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་དུ་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཞུ་བ་གཅིག་ཕུལ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།
གསུང་གྲོས་འཕྲོ་ཀྱང་ནང་ལུ་ ད་རེས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ལུ་ འཐུས་མི་ལ་ལོ་ཅིག་ དུས་ཚོད་ཁར་ མ་འོང་མི་ཚུ་ དངུལ་ཆད་ ༥༠༠/- རེ་
བཀལ་ནི་གུར་བཞག་ཡོདཔ་དང་
བཞག་ཡི།

མ་དངུལ་འདི་ཡང་

སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་བཞེངས་འདི་ནང

ཞལ་འདེབས་སྦེ་ཕུལ་ནི་གུར་

དུས་ཚོད་ཁར་མ་ལྷོད་མི་ འཐུ་མི་ཚུའི་ཐོ༔

1.
2.

བླམ་རྡོ་རྗེ།

གདུང་ན་རྒཔོ།

ཅཱན་དར་ལལ་ག་ལེ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒཔོ།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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3. མ་ནི་ཀུ་མར་རའི།
4. མིལ་ཀུ་མར་མོང་སྒར།
5. པ་སངས།
6. ཅཱན་དར་མཱན་རའི།
7. དམ་ཆོས་དབང་ཕྱུག།
8. བིར་ཁ་བྷ་དུར་ལིམ་བཱི།

བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒཔོ།
དར་ལ་རྒཔོ།
གདུང་ན་དམངས་མི།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དམངས་མི།
བསམ་འཕེལ་གླིང་དམངས་མི།
ལོག་ཅི་ན་དམངས་མི།

༡༡.༢) སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ གླང་ཉོ་ཚོང་འཐབ་ཡོད་པའི་སྐོར་།
དེ་ཡང་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་གི་དྲུང་པ་ནས་

བྱིན་ཏེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་

ས་མཚམས་བདའ་སྟེ་

ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁར་ལས་

གླང་ཚུ་

ཉོ་ཚོང་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་

དཀའ་ངལ་སྦོམ་སྦེ་

ནོར་དང་གླང་འབག་སྟེ་ ཉོ་བཙོང་འཐབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡོདཔ་

འདི་ཚུ་ དཔེ་དང་སྦྲགས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། མི་ལ་ལོ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལས་སྦེ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ འབག་འོང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། མ་གཞི་
འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ འགན་འཁུར་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ གཞན་ག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ མི་ཤེས་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཨིན་རུང་

ད་ལྟོ་ཚུན་ དྲུང་ཁག་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ བལྟ་སྟེ་ ཉེས་བྱ་ཚུ་བཀལ་ཏེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འདི་གིས་འབད་ མིའི་ཉེན་སྲུང་ལུ་ཡང་
གནོད་ཉེན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་མཚམས་ག་ འགན་འཁུར་ཚུ་ག་ལུ་ ཕོགཔ་ཨིན་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་
འདུ་གིས་ བཟོ་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ གྲོས་འབཱིལ་ཞུ་ཡི།

ལྷག་པར་དུ་ དྲུང་པ་ནས་ གཤམ་གསལ་གནས་ཚུལ་ཁག་ ༣ པོ་དེ་ཡང་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་ཡི༔
ཕུན་གླིང་བཤད་གྲྭ་གི་མཁན་པོ་མཆོག་ནས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་གནང་དགོཔ་སྦེ་གསུངམ་བཞིན་དུ་ དེ་ཡང་

༡/ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ས་སྒོ་འདི་ནང་ འབྲུག་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཐོག་ལུ་ མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་གི་དོན་ལས དུར་ཁྲོད་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ ཆོས་
ཕྱོགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་གི་ཐད་དུ་ ག་རང་གཞུང་ལས་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་ནི་ཡང་ བྱིན་མ་དགོཔ་སྦེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་དགོཔ།།
༢/ བཤད་གྲྭ་འདི་ནང་ལུ་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ཕམ་དང་ཕམ་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོ་སློབ་གྲྭ་ནང་ གཏང་མ་ཚུགས་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ བཤད་གྲྭ་ནང་ལུ་
བཙུགས་གནང་དགོཔ་སྐོར་ཞུ་ཡི།

༣/ བཤད་གྲྭ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ སྒེར་གྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ གསར་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས དེའི་རབ་གནས་སྦོམ་སྦེ་ གནང་ནིའི་
ལས་རིམ་ཡོདཔ་དང་ རབ་གནས་འདི་ཡང་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཛད་གནང་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་བསྒངས་ལུ་ མགྲོན་ཞུ་ཚུ་ཡང་
མི་སྡེ་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ ཞུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ རབ་གནས་སྐབས་ལུ་ ག་རང་གིས་ འབྱོན་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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༆ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
DZONGKHAG ADMINISTRATION: Ngoedrup-Tse Dzong: Chukha
Office of the Dzongkhag Tshogdu

རབ་གནས་དུས་ཚེས་འདི་ ཚེས་བཅཱི་དང་ཁ་ཐུག་ཕོག་ནི་ཨིནམ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
༡༡.༣/ ཕུན་གླིང་བཤད་གྲྭ་གི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་གསར་བཞེངས་རབ་གནས་འདི་ ཚེས་བཅཱི་ཁ་ཐུག་ཕོགཔ་ཡོདཔ་དང་དེ་ཡང་ འཆམ་རྒྱུགས་ཚེ་
ཕོགཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༡/༡༠/༢༠༡༤ ལུ་ ཚེས་བཅཱི་དང་ ༡/༡༡/༢༠༡༤ ལུ་ དབང་གི་ལས་རིམ་གཅིག་ཡོདཔ་སྦེ་ སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ནས་
ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་ཡི། དེ་བསྒངས་ དྲུང་ཁག་གི་ རྒེད་འོག་༤ དང་ གཞན་རྒཔོ་དག་པ་ཅིག་ བཅའ་མར་གཏོགས་པར་ བྱོན་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་

རབ་གནས་དང་

རྫོང་ཁག་གི་ལོ་བསྟར་ཚེས་བཅཱི་འདི་

ཁ་ཐུག་བརྐྱབ་དགོཔ་མེདཔ་དང་

དེ་ཡང་

རབ་གནས་ཀྱི་

ཚེ་གྲངས་སྐོར་ལས་ སྙན་གསན་མ་ཕབས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་བསྟུན་གྲོས་འབད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་
ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་བཟུམ་གྱི་སྐུ་ཆེན་པོ་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་ ངེས་བདེན་
ཨིནམ་ལས་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྐོར་ཞུ་ཡི།

དེ་འབདཝ་ལས་

ད་རུང་ཚར་གཅིག་

སྲོལ་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་

རབ་གནས་ཀྱི་དུས་ཚེས་འདི་

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཐབས་ཅིག་ཟེར་ མཁན་པོ་ལུ་ ཡི་གུ་འབྲི་ནི་སྦེ་བཞག་ཡི།
༡༡.༤/ རྫོང་ཁག་གི་ཞི་གཡོག་དམངས་ཀྱི་རིམ་འགྲོ་དེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༣/༠༦/༢༠༡༤ ལུ་ གནང་ནིའི་ལས་རིམ་གཏན་ཁེལ་སོང་ཡོད་པའི་སྐོར་
གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ ༡༡ གི་ཁྲི་འཛིན་དང་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ མགྱོནམ་སྦེ་བྱོན་གནང་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
༡༡.༥/ འབྲུག་གི་ལོ་བསྟར་

གཉའ་རྒོད་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་ ༢ པ་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་་གི་བཙག་འཐུ་ཐེངས་དང་པ་འདི་་ སྤྱི་ཚེས

༢༨/༠༦/༢༠༡༤ ཨིནམ་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་ཐོ་གཅིག་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༠/༠༦/༢༠༡༤ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་
གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་མེདཔ་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ཡོད་མི་དང་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་
གནང་དགོཔ་སྦེ་ སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ནས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
༡༡.༦/ རྫོང་བདག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་བཤད་གྲྭ་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ དུར་ཁྲོད་བཟོ་སྐྲུན་གནང་མི་ལུ་
བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་གེ་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ མ་འདྲཝ་ཅིག་ བཞེངས་གནང་མི་ གླང་ཉལ་ས་ལས་སྦྱིན་བདག་རྡོ་ཕུག་ལུ་
བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི།
༡༡.༧/ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་དུས་ཚོད་ནང་ལུ་ རྒཔོ་ དམངས་མི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ག་རང་ རྫོང་ཁག་ནང་འབད་བ་ལས་ རྒེད་འོག་
ནང་ལས་ཕར་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་མེད་ག་ཟེར་ རྫོང་བདག་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་པར་འབོ་དགོ་མི་དེ་ཡང་
ཁོང་ཚུ་ མང་ཤོས་རང་ གཡོག་ནང་ལུ་ གསརཔ་ཨིནམ་དང་ ན་གཞོན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ལ་ལུ་རྒན་ཤོས་འབད་རུང་ བདག་སྐྱོང་གི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་

མེདཔ་ལས་ ཉམས་མྱོང་ཚུད་ཐབས་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། སྤྱིར་རྒེད་འོག་གཞན་ག་རང་གི་གནས་སྟངས་དང་གསུང་གྲོས་ཚུ་ག་ཅི་གནངམ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ནིའི་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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Office of the Dzongkhag Tshogdu

དོན་ལུ་ འབོཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཨིན་རུང་ག་རང་ནཱ་ལུ་འབདཝ་ད་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ སྟབས་བདེཝ་མ་བདེཝ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་ ཞུ་ཡི།
བདག་སྐྱོང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ ཚོགས་འདུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ཐད་ གདུང་ན་རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ཁོང་ཚུ་ རྒེད་འོག་ནང་ ཕྱག་ལཱ་
གནང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་ནི་དང་ཧ་གོ་ནི་ཁག་ཆེཝ་ལས་ བཅའ་མར་ག ཏོགས་ནིའི་གོ་སྐབས་ཅིག་གནང་མི་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི། དགེ་གླིང་
རྒཔོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཁོང་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁེ་ཕན་ཡོད་ལུགས་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་སྦེ་ ཞུ་ཡི།
དེ་འབདཝ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་སྦེ་ གྲོས་འཆམ་འབྱཱིང་ཡི།
༡.༨/ སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༣ པའི་ རྩིས་ཁྲ་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་འདི་ ངལ་གསོ་ནང་
འབདཝ་ལས་ འབད་མ་ཚུགས ཨིན་རུང་ རྩིས་འཛིན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ནི་གུར་བཞག་ཡི།

སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཅ་ཆས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བཞག་སའི་ས་ཁོངས་དང་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་གསུང་གྲོས་བྱཱིང་ཡི།
༡༡.༩/ རླུང་ཚུབས་ལས་བརྟེན་ གནོད་རྐྱེན་བརྐྱབ་མི་དང་ས་ཡོམ་གྱིས་གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལུ་ ལྕགས་ཤོག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་

ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ཅིག་ག་ ཁྱིམ་ཐོག་ག་དེ་སྦེ་ བཀབ་ཅིག་ག་ བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ དྲན་གསོ་ཅིག་བཀོད་གནང་དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་རབ་ཀྱིས་ཞུ་ཡི། འདི་ཚུ་
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རྒཔོ་ཚུ་གིས་ དྲན་གསོ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡི།

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་མཇུག་བསྡུའི་གསལ་བཤད༔
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལུ་

འཆར་གཞི་ནང་མེད་པའི་ལས་རིམ་ཨིན་པ་ཅིན་

གྲོས་གཞི་ནང་བཙུགས་མ་གནང་ཟེར་དྲན་གསོ་གནང་ཡོདཔ་དང་

སྟབས་བདེཝ་མ་བདེཝ་དང་ སྲིད་བྱཱིས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་དང་ རྫོང་ཁག་དང་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕན་པའི་གྲོས་གཞི་ཚུ་བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་
ཚོགས་དམངས་ལུ་ དྲན་གསོ་་གནང་ཡི།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྫོང་། ཆུ་ཁ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་།
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ཁྲི་འཛིན་འོག་མ་གིས་ མཇུག་འགྲོལ་གསལ་བཤད།
ཚོགས་ཐེངས་ ༦ པའི་ནང་བྱོན་གནང་མི་ ག་རང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་མི་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི། ཚོགས་རིམ་སྐབས་ལུ་ མཁྱེན་ལྡན་
ཡོངས་ཀྱིས་

དོགས་སེལ་འབད་དེ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གསུང་གྲོས་ཚུ་

མཐར་མཁྱོལ་ཅན་ལུ་འགྱོ་མི་དེ་

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ལྷོད་པའི་གྲོས་གཞི་ཚུ་

འཐུས་མི་དང་གཞན་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཡོངས་ཀྱི་
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་

གསུང་གྲོས་གནང་ཐོག་

གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་མི་ལུ་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ གནད་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནིའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་གནང་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི།

མཇུག་རང་ ཚོགས་ཐེངས་ ༦ པའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཡོངས་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་མའི་
ཚོགས་ཐེངས་ ༧ པའི་ནང་ལུ་ ག་རང་ ཡང་ཡང་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་ཡི།
མཇུག་རང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ པ་འདི་ བཀྲིས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་ མཇུག་བསྡུ་གནང་བ་དགེ།
གྲོས་ཆོད་བྲིས་མི༔

སརྦ་མངྒ་ལམ།

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།
ཚོགས་དྲུང་།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༦པའ་གྲོས་ཆོད། ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ ཟླ་ ༤ པའ་ཚོས་ ༡༣དང་༡༤འམ་སྤྱི་ཚོས་ ༡༡-༡༢/༠༦/༢༠༡༤ ལུ།
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