ས་ནམ་རིག་འཕེལ།

་་ ༢༠༡༥ ་་ ༥ པ་དང་ ༦ པ།

ལ་ཁབ་ནང་ གཅན་གཟན་ག་་ངས་ཁ་ ༡༠༣ ད་པ་ས་འན།
ལ་ངས་བ་དད་དང་འལཝ་ད་ ང་བཅས་ར་
འག་ལ་ཁབ་ནང་ གཅན་གཟན་ག་ ༡༠༣ ལ་
ཁབ་་ ནགས་ཚལ་་ནང་ མས་ད་པ་ས་
འན་ང་ག། གནམ་་ ༡༩༩༨ ་ བ་དད་ནང་
གཅན་གཟན་ག་ ༧༨ ད་པ་ས་འན་ད་་་
གནམ་་ ༢༠༡༥ ་ནང་ ༡༠༣ ར་ཡར་ང་ང་
དཔ་ན།
་་ ༡༧ ་ནང་འད་ བ་ཆ་ ༣༩ ཡར་ང་ང་
་ད་་་ ཚད་འན་དང་འལཝ་ད་ ་་ནང་
ག་་ ཡར་ང་ང་ད་པ་ས་འན་ང་ག།
ངས་ཚད་ ད་བ་ས་ངས་ ༢༨,༢༢༥ sq. km.ནང་ ས་ངས་བ་ཚད་ ༡༠༠ sq. km.ནང་འད་ ག་ བ་ཆ་ ༠.༤༦
དཔ་ན་མས། ན་ང་ ལ་གང་མ་ལ་ངས་ང་ཁ་དང་ འགས་ད་ང་་དབང་ག་ལ་ངས་ང་ཁ་ ་ལས་ གཞལམ་
ང་ནགས་ཚལ་་ནང་ ས་ངས་བ་ཚད་ ༡༠༠sq. km.ནང་འད་ག་ ༢ དང་ ༣ ་བར་ན་ངམ་ག་དཔ་ན་མས།

ན་གས་ཐངས་དང་ ར་་བང་་ ་ནམ་ང་ཁང་་འད་མཛད་དཔ།

་ས་ ༢༢/༧/༢༠༡༥ ་ནམ་་ ན་གས་ཐང་གས་་ནང་་
་ནམ་ང་ཁང་་ བསམ་བ་ས་ང་ ང་ཁག་བདག་ང་་ ང་པ་
ས་ ་འད་གནང་དཔ་ན། ་བམ་་ ར་་ང་གས་་་

ཡང་ ་ནམ་ང་ཁང་ག་བགས་འབད་་ད་པ་ ་འད་་ ངང་
ལམ་ང་ཁག་བདག་ང་་ ང་པ་ས་ ་འད་མཛད་ག།
ང་པ་གས་ས་ ་འད་ན་འལ་བས་་ གསལ་བཤད་གནང་
་ནང་ ང་བཅས་ར་ འག་་ བ་ཆ་ ༧༠ ་ འ་བ་གནས་
ངས་་མ་ག་ ་ནམ་དང་འལ་བ་འན་བད་་ མ་གཏད་་
དཔ་ ང་གས་ཁག་ནང་ ་ནམ་འན་བད་་ ག་་ག་ག་
ཡར་ས་གཏང་་ ་ར་འ་བ་ གནས་ངས་ ང་ང་བ་་
་ གང་་ ག་མ་ཅན་་ དགས་ལ་ག་ནམ་་ གསལ་
བཤད་གནང་དཔ་ན།
ད་ས་ནངས་པར་ ང་གབ་གས་་་ནང་ ་ར་་ནམ་པ་ ་
ན་མ་ ༦༥ པ།

ག་ངས་ ༡/༤

་་ ༢༠༡༥ ་་ ༥ པ་དང་ ༦ པ།

་་ ༢༠༡༥ ་་ ༥ པ་དང་ ༦ པ།

མཉམ་ལས་གས་་ ག་་་གས་དཔ་???

ང་ས་ ་་་་ ག་ཐག་ར་བ་བ་ར་བ་དཔ།

མཉམ་ལས་གས་་་ མ་གཞག་༧།
༡) བཀག་ཆ་ད་པ་ཁས་ང་་འས་ཿ མཉམ་ལས་
གས་་འ་ ཁས་ང་ཅན་་ ག་བགས་ནམ་ལས་ ་
མ་ངས་ས་ མཉམ་ལས་གས་་ཞབས་ག་ ད་་དང་
འས་་ལས་འགན་་ ་ང་ད་པར་ ག་ད་་་དང་
འད་ད་་ ་མ་ངས་ས་ འས་་འབད་ག།
༢) ས་གས་ན་པ་འས་་གང་ངཿ མཉམ་ལས་
གས་་འ་ འས་་་ས་ མཉམ་ལས་གས་་ད་
ས་དང་ ས་ཐག་ད་་་ནང་ བན་གས་་་ལས་ བཅའ་
མར་གགས་་ གང་ང་འབད་བ་ ཁས་ང་ཅན་་ ག་

་ས་ ༢༢-༢༥/༧/༢༠༡༥ ་ ང་གསར་ང་ཁག་ ང་
ས་་་ནང་་ ག་ཐག་ར་བ་ གས་རམ་བ་ག།
ད་་ན་ད་་ང་ ང་གསར་ང་ཁག་ ང་ས་་་ནང་་
་གས་མས་ཅན་ལས་བན་་ ་ག་་ གད་པ་ང་་
ད་ང་ ད་ལས་ཕར་ གད་ན་་ བཀག་ཐབས་འབད་གས་
པ་ ག་ཐག་ར་བ་བ་་དཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ ང་ས་་
་་་ས་ ་ག་་ རང་་བསམཔ་བན་་ བ་གས་
་ཐབས་ས་ང་་ན་པས།
ས་་ ༤༩ ལང་་ཨཔ་བད་ནམས་་ ང་ས་གས་ཚན་
ནང་་ ས་ང་་ཀར་ ༣ ད་་ནང་ ་ག་ ཀར་ནག་ ་་
ས་གས་པ་ ་ག་གཞན་་གས་་ བཏབ་་ ་་ང་
་ད་་དཔ་ན་ང་ ་ག་བ་ཆ ༦༠ དང་ ༧༠ ་ག་
་གས་མས་ཅན་ ་ཕག་དང་ ཀ་ཤ་ ཤཝ་་ས་ གད་པ་
བཀལ་་ ་བ་བ་བས་ བ་ང་་ག་ལས་བ་་དཔ་
ལས་བན་་ ་ཨ་ག་ར་ མས་ཕམ་དཔ་ན་་དཔ་ན་

མས། ན་ང་ ད་ས་ ག་ཐག་ར་བ་ད་པ་བས་་ ཨཔ་
བད་ནམས་ཡང་ ་བ་ག་་ང་ག།
ག་ཐག་ར་བ་་ འཛམ་ང་་གས་མ་དལ་ས་བ་ར་
ག་ལས་ འགས་ད་ང་་དབང་ག་ ལ་ངས་ང་ག་
ས་ ཞབས་ག་ན་་དཔ་ད་ ག་ཐག་ར་བ་ས་ ང་
ས་གས་ཚན་ནང་་ ་ར་་ ས་ཨ་ག་དང་མ་འ་བ་
མས་་དགའ་བ་ང་་་ཡང་ ད་ལས་ཕར་ ང་་འ་བ་
གནས་ངས་་ ར་དང་དཔ་ད་ ང་བཀལ་ཡར་ག་འ་
གས་པ་ ་བ་བད་་དཔ་ན།
ཨཔ་བད་ནམས་ས་གས་པ་ ང་ས་་་ངས་ས་
ག་ཐག་ར་བ་ གས་རམ་གནང་་་ བན་དགའ་འར་ཝ་
ན་པས།

ན་མ་ ༦༥ པ།

ག་ངས་ ༣/༤

བགས་ག་ན། ་དང་་ག་འབད་ང་ ་ཚབ་་བཙག་འ་
བ་་ འས་་་ས་ འས་་གཞན་་ལས་འགན་དཔ་
ན། འ་བགས་མཉམ་ལས་ གས་་་ནང་ འས་་ཆ་
མཉམ་་ གས་ན་་དབང་ཆ་འ་མཉམ་ད། (འས་་
གག་་གས་ན་གག) མཉམ་ལས་གས་་གཞན་་
གནས་ཚད་ནང་ ་ཡང་ ཕན་ན་་ས་གག་མན་་་ལས་
འགན་ག་བ་་ དབང་ང་ འབདཝ་ན།
༣) འས་་དཔལ་འར་འལ་གགསཿ འས་་་
ས་ ང་ར་མཉམ་ལས་གས་་ མ་་ན་་ ང་བན་
་་ལས་ཞལ་འབས་ འབད་ད། ང་འབབ་ག་ས་་
མཉམ་ལས་གས་་ན་ཚན་ ༢༥ པ་དངས་ ན་ར་
ལག་ན་འཐབ་།
༤) རང་ང་དང་རང་དབངཿ མཉམ་ལས་གས་་་ འས་
་གང་ང་ག་་ རང་ང་དང་ རང་མ་རང་ན་་ག་
བགས་ག་ན། གལ་ད་ང་ས་ ག་བགས་གཞན་
གང་དང་ ་འན་ངས་་ལས་མ་་ ཡར་གང་་་ ར་
ན་མ་ ༦༥ པ།

ག་ངས་ ༣/༤

ལས་ འགན་ག་བ་དཔ་འན་་ ང་ར་གང་ང་ ས་
ན་དང་ མཉམ་ལས་གས་་རང་ང་ག་བཞག་་ག་་
འས་་་་ས་ གག་མན་ ་་ལས་འབདཝ་ན།
༥) ས་ན་ ར་བར་དང་ བ་ནཿ མཉམ་ལས་གས་་
ས་ ང་ར་འས་་་་ ས་ན་དང་ ང་བར་ལཝ་
ན། ་ཚབ་དང་འན་ང་པ་ ་ལས་ མཉམ་ལས་གས་་ནང་
གག་་འབད་་་ བཙག་འ་འབད་་་ས་ མཉམ་ལས་
གས་་་འལ་གཏང་་་ གས་རམ་འབད་གསཔ་ན།
ང་ས་ ར་བཏང་་ར་དང་ ་་ནང་ལས་ཡང་ ན་གན་
དང་ བསམ་ས་ཅན་་ འ་དཔ་་་ རང་བན་དང་ མཉམ་
འལ་་་ཕན་་་ར་ལས་ བ་ན་ལཝ་ ན།
༦) འས་་ནང་འད་མཉམ་འལཿ མཉམ་ལས་གས་
་ས་ ་་དང་ ལ་ངས་ ང་གས་དང་ ལ་་
འལ་ད་གས་་་ནང་ ་མན་་་འབད་་ མཉམ་ལས་
གས་་ན་ང་་ ས་ན་དང་་བན་བཝ་ན།
༧) ་་་ཚ་འངཿ མཉམ་ལས་གས་་ས་ ང་ར་
འས་་་ས་ ཆ་འག་འབད་བ་ད་ས་དང་ འལ་་
ང་ར་་་ན་བན་ང་འལ་་ན་་ ཞབས་ག་ཝ་

་་ ༢༠༡༥ ་་ ༥ པ་དང་ ༦ པ།

ལ་ཁབ་ནང་ གཅན་གཟན་ག་་སྐོར།

ཚད་འན་་ཡང་ ནགས་ཚལ་དང་ང་ག་ཞབས་ག་ལས་ངས་ག་
་ ལ་ངས་ག་་ཚད་བང་བག་བ་ དན་་ ༢༠༡༤
དན་་ ༣ པ་ལས་ དན་་ ༢༠༡༥ དན་་ ༣ པ་ན་་
་གག་་ང་ བག་བ་འབདཝ་ད་ ངས་ཁ་ས་ག་ང་
ག། ན་་་ཡང་ ་ས་ ༢༩ ༧ ༢༠༡༥ ་ ལ་་གཅན་
གཟན་ག་་ནམ་བ་ང་་བས་་ འབད་དཔ་ན།ཚད་
འན་བག་བ་་ཡང་ ང་སང་་ ས་ཚད་ཅན་་ འལ་ཆས་
Spatial Capture-Recapture དང་ dvanced models
of camera traps. ལག་ན་འཐབ་ག་ལས་འབདཝ་དཔ་
ལས་ ཚད་འན་་ འལ་ད་་མ་ན་པ་ བ་མན་ང་དཔ་
ན།
བག་བ་་ཡང་ ལ་ཁབ་ནང་ ལ་ཁབ་ནང་ ལ་ངས་ང་
ཁ་ས་བ་་ད་པ་ ་དང་ ནགས་ཚལ་་ནང་ བག་་འབད་
འབད་བ་བས་ གཅན་གཟན་ག་མ་འཝ་ ད་འབད་བ་ན་
ག་་ག་་དང་ མ་་གས་་ ས་འན་འབད་གས་་
དཔ་ན།
གཅན་གཟན་ག་ད་པ་ ལ་ཁབ་ ༡༣ ཆ་མཉམ་་ནང་ བག་
བ་འབད་་དཔ་ད་ ་གར་ལ་ཁབ་ནང་ ག་ ༢༢༢༦ དང་ ར་
་ཡ་ལ་ཁབ་ནང་ ག་ ༥༤༠ ད་པ་ས་འན་ང་དཔ་ན།
འག་་ག་བ་དད་་ མ་དལ་གས་རམ་་ཡང་ འཛམ་
ང་དལ་ཁང་དང་ འཛམ་ང་་གས་མ་དལ་ ་ལས་ འག་
ག་གས་་ས་ མཛད་དཔ་ན།

་ནམ་ང་ཁང་་འད་མཛད་དཔ།

ནམ་ས་ང་་བན་་ད་་་་ ས་ཚད་དང་ན་པ་ ་ནམ་ཅ་
ཆས་བ་མ་གས་པ་དཀའ་ངལ་དང་ ལས་་མ་ལངས་པ་དཀའ་
ངལ་ ་མ་ཚད་ ག་ན་ཟ་ཆས་་ ས་ད་ཁར་བ་མ་གས་པ་
དཀའ་ངལ་ད་་་ ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག་་ཁ་ག་
ལས་ དཀའ་ངལ་་་ལ་་ཐབས་ས་་ ད་ག་ཁག་ནང་
་ནམ་ང་ཁང་ག་བགས་གནང་་ ད་ས་བམས་་ད་་
་ ད་ལས་ཕར་ ་ར་་ནམ་པ་ འ་བ་གནས་ངས་ ཡར་ག་
གཏང་་་ ཕན་ག་མ་ང་་ན་པ་ར་ གསལ་བཤད་གནང་
དཔ་ན།
་ནམ་ང་ཁང་འ་ནང་ལས་ ་ནམ་པ་་་ ས་ད་དང་བན་
པ་ ན་གས་དང་ ་ནམ་ལག་ཆས་ ་མཚད་ ཞབས་ག་་
གས་་གས་དང་ ག་ན་ཟ་ཆས་་ བ་གསཔ་ན།
་ནམ་ང་ཁང་དང་པ་་ དབང་འས་ང་ཁག་ ས་ག་ད་ག་
་ ་འད་མཛད་པ་ལ་་ ད་ས་ ་ ན་གས་ཐངས་དང་
ར་་བང་་ ་ནམ་ང་ཁང་་ ་འད་ངས་་པ་འབད་་
དཔ་ད་ ་ནམ་ང་ཁང་་ཡང་ ང་བཅས་ར་འག་་ངས་་
་གག་ག་་་་ འག་ལ་བ་པ་ དཔལ་་དབང་ འགས་
ད་ང་་དབང་ག་མག་ དང་་ ༦༠ བས་་་ ས་
གད་་་ན་་ དགས་ལ་ བདཝ་ན།
་ནམ་ང་ཁང་འ་ལས་བན་་ ་ར་་ནམ་པ་་་ འན་
བད་དང་ ང་འལ་་ ་བས་ ་མ་་ ང་་ན་པས།
་ནམ་ང་ ན་ང་་ བས་ག་ འག་ཟ་ད་ལས་འན་ས་
འཐབ་་ན་པས།

གལ་འབས།
ས་ནམ་ག་འལ་་ ས་བ་འ་ནང་ རང་་དགས་བསལ་་ས་འཆར་དང་ ཕན་གས་ཅན་་བསམ་འཆར་་བད་་གས་བད་ད་་་ས་ ་
ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག་ག་་ བ་ན་དང་བད་འལ་ལས་གག་་ག་ཚང་ནང་ ལས་མ་མ་ན་དང་ག་ཁར་ འལ་བ་མཛད་གན=ང་ར་ ་་
ན།
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།

ན་མ་ ༦༥ པ།

ག་ངས་ ༤/༤

