ས་ནམ་རིག་འཕེལ།

་་༢༠༡༥ ་་ ༣ པ་དང་ ༤ པ

་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།

འག་ལ་གང་་ག་་འམ་ན་་མཐར་འལ་ཅན་གག་་མག་བ་དཔ།

འག་ལ་གང་་ག་་འམ་ན་་འལ་།
་་ ༢༠༡༥ ་་ ༤ པ་ས་ ༢ ལས་ ༦ ན་ ་་ ་ན་
དཔལ་་་ང་ནང་་་ ག་འན་འཐབ་་ད་པ་ འག་ལ་
གང་་ག་་འམ་ན་འ་ ་དབང་ལ་མ་ ཨ་་་ང་
དངས་ན་མག་ས་ གང་འལ་་ག་་མག་བ་གནང་
་དཔ་ན། འག་་་་ན་ན་མག་དང་ ན་ས་གང་
གས་་ན་་ ་ལས་ གང་་་མ་འ་དན་་ས་ཡང་
མག་བ་ན་འལ་་ལས་མ་ནང་བཅའ་མར་གགས་གནང་་
དཔ་ན། འམ་ན་འ་ནང་ ངས་བམས་་ངས་ ༥༠༠༠༠
་ག་ང་་དཔ་དང་ ་་ ༤ པ་ས་ ༤ ་ངམ་ག་རང་
་ངས་ ༢༢༠༠༠ མ་ལངམ་ག་ང་་དཔ་ན་མས།
འམ་ན་འ་ ང་བཅས་ར་ས་ངས་འཇའ་་་་ས་ན་འབད་

་དང་ ་་མན་འལ་ཡར་ས་གཏང་་ ་ལས་ ་ག་
འགས་ང་་ང་འལ་ཡར་ས་གཏང་་ན་་ ་དབང་
མངའ་བདག་ན་་་མག་ས་
བཀའ་་གནང་ད་་དང་
འལ་འ་འན་འཐབ་་དཔ་ན་མས། ་དབང་མངའ་བདག་
ན་་་མག་ས་ འམ་ན་་ན་་ དགས་བསལ་་
གངས་འན་གག་གནང་་ནང་ “ལ་ངས་གག་ལ་དང་
ལ་ངས་དཔའ་ཉམས་ ་ལས་ ་ཉམས་ཅན་་མ་ངས་པ་
ན་་ ང་བཅས་ར་ད་ས་ས་ངས་འ་ ང་སངས་སངས་དང་
ན་ང་ཅན་ ་ལས་ ཉམས་དགའ་ག་་དང་ འཇའ་་་་དཔ་
དང་ ་ཡང་ ལ་ཁབ་ང་འལ་་ག་་ན་ར་གངས་
ཐོན་རིམ་ ༧༡ པ།

ཤོག་གྲངས་ ༡/༤

་་ ༢༠༡༥ ་་ ༣ པ་དང་ ༤ པ།

འག་ལ་གང་་ག་་འམ་ན་་མཐར་འལ་ཅན་གག་་མག་བ་དཔ།
མང་་དཔ་ལས་་་ར་བཤད་།

འམ་ན་དང་ང་འལ་་་བམ་བཞག་ད་པ་་ག་མ་འ་བ་གས་།

གནང་དཔ་ན།”
འམ་ན་འ་ནང་
མ་ར་བ་་བད་ས་བཅའ་མར་
གགས་ག་ལས་ མ་ར་ག་ས་་ན་་ འན་བར་
འབད་་དཔ་ན། འན་བར་ནང་བཅའ་མར་གགས་་་
ས་ ལས་མ་་བ་འས་ཅན་ག་་འ་་་ བསམ་པ་
གས་ད་པ་བསམ་འཆར་་བཤད་་ད་པ་ཁར་ འག་་
་ཡང་ ་ག་་་བ་མ་ད་པ་ ས་གས་ང་་ར་
ན་མས། འམ་ན་ནང་་ང་་་ཤ་ག་ས་ ་ང་་
ག་་ཅངམ་་ ་་དཔ་ལས་ ་ག་ཁར་མས་ག་་་

་་ ༢༠༡༥ ་ འག་ལ་གང་་ག་འམ་ན་འ་
དཔལ་་དབང་མངའ་བདག་ན་་་ འག་ལ་བ་པ་མག་
དང་་ ༦༠ བས་པ་ས་ན་བ་ང་་ ས་བད་ལ་
་ན་་འ་འན་འཐབ་་དཔ་དང་ ད་ལས་ཕར་ ལས་མ་
་ ་བར་བན་་འ་འན་འཐབ་་ན་པ་གནས་ལ།

བ་ག་ ༢༥༠༠ གཔ་ག་ས་འམ་ན་ནང་ང་དཔ།

དགའ་ད་ང་ད་ག་དང་་་ཤ་གམ་ན་བར།

དགའ་ད་ང་ད་ག་་ག་་ད་པ་ ག་མ་དང་ ་་

དལ་མ་ ༡༣༨༠༠༠/- བ་་དཔ་དང་ ས་་འབད་བ་ན་

ཚན་་ ་ར་་ས་ ་་ཤ་གམ་་ ་གར་ལས་ང་

༢༥༧༠༨༤/- པ་བ་་འག ན་་འབད་བ་ན་ ས་ཆ་་ཀར་

དང་ར་ ད་་ ཀ་་་ལ་ མ་པ་དང་ར་ ་ལས་ ་་གས་

འལ་འཐབ་་གག་་ ན་བར་འབད་་ན་་ རང་་

་འདབས་་འར་ལམ་ཁར་འབག་བཀལ་་དཔ་ན་མས། ་
་ཤ་གམ་་ན་བར་འ་ ་་ ༢༠༡༥ ་་ ༣ པ་
ས་ ༢༢ ་འ་འན་འཐབ་་དཔ་ན་མས།

ན་་འབད་བ་ན་ མ་ང་པ་ ༧༣ འབད་་ གམ་་་
ཚན་གས་ས་ ངས་བམས་ གམ་ཆག་པ་ ༤༣༣༧ ་

ང་ར་་བ་ར་་ གམ་ཆག་པ་ ༧༦༡༣ ་ དལ་མ་

༢༡.༨༥ ལས་འགལ་་་ཤ་འགས་ང་མ་འབད་ང་ ས་་

་ཀར་ ༣༦.༨༥ བགས་་དཔ་ལས་ ་་ཤ་ང་འལ་

ལས་འལ་་བ་འས་ང་བ་གས་མཚན་ག་ན་མས། ་
་ཤ་བ་ན་དང་ ང་འལ་་ ་་ ༢༠༡༢ ་་ ༡ པ་

ནང་ལས་འ་བགས་ ་་ ༢༠༡༦ ་་ ༦ པ་ན་ ལ་་
ས་ས་བ་ར་འབད་ད་པ་ ང་གབ་འ་བ་ང་འལ་
ལས་འལ་དང་ ས་ནང་འལ་་ལས་ ང་གབ་འ་བ་
ཐོན་རིམ་ ༧༡ པ།

ཤོག་གྲངས་ ༢/༤

་་ ༢༠༡༥ ་་ ༣ པ་དང་ ༤ པ།

ང་་ཁ་་་གས་མས་ཅན་་བཀག་ཐབས་་ག་གས་་རཝ་བ་དཔ།

་་ ༢༠༡༥ ་་ ༣ པ་ས་ ༢༢
་ ་ན་ང་ཁ་་ང་་གས་ཚན་ནང་
་ མས་ང་པ་ ༢༩ ་ ང་ཚད་་་
་ར་ ༧.༥ འབད་་ གས་གས་་
རཝ་གག་བ་་དཔ་ན་མས། རཝ་་
ལས་བན་ ང་་ར་་ནམ་པ་་ས་
རང་་་ག་་ ་གས་མས་ཅན་་
ལས་ ན་བ་འབད་་གདམ་ཁ་གག་
བ་་དཔ་ན། ་གས་མས་ཅན་
་ས་
་ག་་གད་པ་བཀལ་་
་བཀག་ཐབས་་ན་་ ་ནམ་ལས་
ངས་དང་
ས་ངས་་་་་ས་
ས་ན་འབད་ད་པ་ཐབས་ལམ་དང་པ་
གག་ན་མས།

་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་་མག་དང་ ་ན་ཁ་ང་བདག་གས་ས་རཝ་འ་འད་མཛད་དཔ་ན།

གས་་་ནང་་ ་ནམ་་་ག་་ ག་་རང་འགས་ང་
འབད་ང་གས༌མ༌༌ས༌བབ༌ན༌ང༌་གས་མས་
ཅན་་གད་པ་ལས་བན་ ང་་ནམ་པ་་ས་ ད་་ན་ད་
་བས་ན་མ་གས་པར་དཔ་ན་མས། གས་གས་་
རཝ་བགས་་ལས་བན་ ང་་ར་་ནམ་པ་་དལ་ག་
ག་་གག་ན་་ ད་དང་་བ་་ གཞན་ད་བ་གས་
་དང་ག་ཁར་ ན་གས་་མ་ལས་གཔ་་བན་གས་
པ་་བ་ད་་དཔ་ན་མས།

ང་ཁག་་ནམ་འ་དན་བ་ས་དབང་འས་ས་འབད་བ་
ན་ ་གས་མས་ཅན་་ལས་ ་ག་་གད་པ་བཀལ་་
་ ག་་རང་ མ་དང་་ཕག་་ནམ་དང་ ་་ས་་བར་
བན་་ ་ནམ་པ་་ས་བན་གས་ད་་་འབད་ད་་
་ བ་ཆ་ ༥༠ ་་དཔ་བཏངམ་མས་ར་བཤད་། ་ག་
འགས་ང་་ས་ད་ཁར་ ང་་ནམ་པ་་ས་ རང་་ས་
ང་་ང་བ་འབད་་ན་་ ན་བ་ད་པར་དཀའཝ་ད་
དཔ་དང་ གནད་ན་་ལས་བན་ མང་ས་ག་ས་ ནམ་
དན་་ས་ད་་ ག་འགས་ང་འབད་་་ལ་བཞག་
ཐོན་རིམ་ ༧༡ པ།

ཤོག་གྲངས་ ༣/༤

ག་ར་ན་མས།
གས་་་ནང་་ ་ང་་ཀར་ ༡༣༥ དང་ མ་ང་་ཀར་
༣༣ ་ལས་ ང་ངམ་་ཀར་ ༤༣ ་ག་དཔ་ན་མས།
ག་གས་་རཝ་་་ཕན་་བ་་ ང་་ནམ་པ་་ས་
ང་ང་་ད་་་ ་ནམ་་་ག་འགས་ང་འབད་་
ཁས་ན་ཡང་འབད་་དཔ་ན།
གས་་་ནང་་་ར་་ས་ ང་་ས་ངས་ནང་་ འ་
་ད་གས་ག་ར་གས་གས་ང་
མས་ཅན་་ས་
གདཔ་བཀལ་་ལས་བན་ ་འབད་་མར་ཕབ་ང་ད་ང་
ད་ས་ གང་ས་ ང་་ ག་གས་་རཝ་བ་ན་་་
ས་ཕན་གས་མ་ང་གས་་ན་པ་ཁར་ ང་ས་འབད་
ང་ ད་ལས་ཕར་ རང་་ས་ང་་ ངམ་་མ་བཞག་པར་ ་
་འངས་འ་འབད་་་བ་ད་ར་ན་མས།
ག་གས་་རཝ་འ་འད་མཛད་པ་བས་་ ་་་ནམ་
དང་ནགས་ཚལ་ན་་མག་ས་ལ་ཁབ་ནང་་ ཟ་ཆས་རང་

་་ ༢༠༡༥ ་་ ༣ པ་དང་ ༤ པ།

ང་་ཁ་་ག་གས་་རཝ་བ་དཔ།

དགའ་ད་ང་ད་ག་དང་་་ཤ་གམ་ན་བར།
ལས་འལ་་མ་གས་པ་བ་ར་ག་ལས་

དགའ་ད་ང་

ད་ག་ནང་་ བ་ར་འབད་ད་པ་ ང་གབ་ང་འལ་འ་
འན་གག་ན་མས། ལས་འལ་་ས་ ་བ་བ་ད་དང་ འ་

འན་འཐབ་་ ས་ན་ལ་་ འན་ང་འཆར་ག་བ་་ ་ཚན་

བ་་ ་ལས་ ་་ཤ་འགས་ང་དང་ང་འལ་ལ་གས་པ་་

ན་་ མ་དལ་་ག་ལས་བ་ར་འབད་་དཔ་ན་མས། ་
ག་གས་་རཝ་འ་ང་་ཁ་དང་་་ན་ས་ངས་གས་
ནང་་ག་བགས་འབད་ག

འ་རང་འངས་བ་་དགས་ལ་བ་་ན་་་
ར་་ནམ་པ་་དང་ ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག་གས་
མཉམ་བ་་ག་ལས་་འབད་དཔ་ཁག་་ར་གངས་
གནང་། ད་ང་ན་་ས་ ག་གས་་རཝ་་ ་
མཚམས་ང་ཁག་་ནང་་ ་བཏབ་འབད་་དཔ་ལས་ བ་
འས་ཅན་ག་་ན་་ར་ཡང་གངས་གནང་དཔ་ན།
ང་་ནམ་པ་་ས་ གས་ཁ་་ ང་་དང་ལས་་མ་བ་
པ་དཀའ་ངལ་་ར་ལས་ ་བ་ལ་བ་བས་་ ན་
་ས་ ན་ཁག་ཁ་ག་ལས་ དཀའ་ངལ་་ལ་་ཐབས་
ལམ་་ས་འབབ་་ཡང་བ་ང་ར་གངས་གནང་པ་ཁར་
ཤ་་འགས་ང་འབད་་ས་འབབ་དང་ བ་ར་་ཡང་
ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་གནང་ང་ར་གངས་གནང་ད་པ་
གནས་ལ།

་ཤ་བན་་དང་ ང་འལ་་ལས་་་ན་་ ཐབས་ག་་
བ་ར་་ཡང་

ད་ག་ནགས་ཚལ་་ན་ངས་ལས་བ་ར་

འབད་་དཔ་ན་མས།

་་ ༢༠༡༥ ་་ ༣ པ་ས་ ༢༢ ་ བ་ན་དང་བད་འལ་
ལས་གག་དང་

ང་གབ་འ་བ་ལས་འལ་་འན་ང་པ་

བཅས་ ་ཚན་གག་དང་ ་གར་ལས་ན་་ ང་འལ་པ་གག་

དགའ་ད་ང་ད་ག་་ནགས་ཚལ་་ད་འ་དན་ བ་ས་་
་ས་འ་འད་འབད་་དཔ་ན། ་མ་ལས་བ་བཞག་དཔ་
བམ་་ གས་་་ས་ རང་་གམ་་ ་འདབས་་འར་
ལམ་ཁར་འབག་ང་དཔ་དང་ ་གར་་་མ་་ས་ གམ་་
་དལ་མ་ ༣༤ ་ད་་ ་འབག་དཔ་ན་པ་གནས་ལ།

གསོལ་འདེབས།
ས་ནམ་རིག་འཕེལ་གྱི་ དུས་དེབ་འདི་ནང་ རང་སོའི་དམིགས་བསལ་གྱི་གྲོས་འཆར་དང་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་བསམ་འཆར་རེ་བཀོད་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ སོ་
ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་
བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་གཡོག་གི་ཡིག་ཚང་ནང་ ལས་རིམ
ི་
ཨིན།

འལ་བ་འཐབ་ས་ཁ་ང་།
བ་ན་དང་བད་འལ་ལས་གག།
་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག།
འམ་མ་ཨང་ ༡༠༩༥། འག་མ་ག།
བད་འན་ཨང་: ༠༢-༣༢༣༧༦༥ / ༣༢༡༡༤༢ / ༣༢༢༨༥༥ / ༣༢༡༣༡༡
པར་འན་ཨང་ ༠༢-༣༢༤༥༢༠
ག་འན་ཁ་ང་: s_wangmo@moaf.gov.bt or webmaster@moaf.gov.bt or penjorics@moaf.gov.bt
ངས་འལ་འཆར་་: www.moaf.gov.bt
བ་བད་པ་: ཀ་ བན་འན།

ཐོན་རིམ་ ༧༡ པ།

ཤོག་གྲངས་ ༤/༤

