ས་ནམ་རིག་འཕེལ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ་སྤྱི་ཟླ་༣པ་དང་༤པ།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།

བླམ་དཔལ་རི་གླིང་ཁ

རང་བཞིན་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་
རི་དྭགས་སེམ་ཅན་དང་

བླམ་དཔལ་རི་གི་

ལུང་གཤོང་དེ་

ཤིང་སྣ་དེ་ལས་མེ་ཏོག་མ་འདྲཝ་རིགས་ཀྱིས་

ལུང་གཤོང་གང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

བ་རི་མཚོ་ཟེར་

ག་ནི་བ་ཡ་མཚན་

ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཡོན་སྦྱང་སའི་ ས་ཁོངས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

གླིང་ཁ་འདི་ནང་ལུ་

ཨེ་ཏོག་མེ་ཏོག་གི་དུས་

སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཆེ་བའི་མཚོ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱི་

དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་མ་ཞུ་བའི་སྔོན་མ་གླིང་ཁ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྤུ་
ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་

སྟོདཔ་རྒེད་འོག་དང་

ཉམས་དགའ་བའི་བལྟ་བཤལ་ནང་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྕང་རྒེད་འོག་དང་

དར་དཀར་ལ་རྒེད་འོག་

གླིང་ཁ་དེ་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ལས་ སྤུ་ན་ཁ་ཁ་ཐུག་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་

རྒེད་འོག་བཞི་གི་ཁྲི་འཛིན་དང་ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཁ་ཞབས་ཏོག་ལས་

་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ལས་ བླམ་དཔལ་རི་གླིང་ཁ་ཚུན་ སྣུམ་འཁོར་

ཚུ་གི་བར་ན་བརྩི་སྲུང་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་

ནང་ དུས་ཡུན་ སྐར་མ་ ༤༥ དང་ ༦༠་གི་བར་ན་བསྒོར་དོ་ཡོདཔ་

ཚོགས་

འདི་ནང་ལུ་

རྒྱལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་པ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་གིས་

ས་ཁོངས་འདི་ནང་ལུ་

༣༢ དེ་ཅིག་ གི་ ས་གནས་ བླམ་དཔལ་རི་ལུ་ ཆགས་ཏེ་ ཡོདཔ

ཨིན། གླིང་ཁ་གི་ས་ཁོངས་རྒྱ་ཚད་ sqཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༤༧ ཡོདཔ་ད་
ཤིང་སྣ་དང་

ཆགས་སྣ་ཚོགས་དང་
ཆེ་ཤོས་ཅིག་

ཁུངས་འོག་གི་གླིང་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་
ཞིནམ་ལས་

དེ་ལས་

ཐིམ་ཕུག་

རྫོང་ཁག་གི་

ཀ་ཝང་རྒེད་འོག་བཅས་
ལས་བྱེད་འཐུས་

གླིང་ཁ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

མི་

འཛོམས་
ལོ་ལྟར་

དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ ཨེ་ཏོག་ མེ་ཏོག་ཚོགས་པ་ལུ་

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་

སྲོག་

རྩིས་སྤྲོད་འབདཝ་བཞིན་དུ་

ད་ལས་ཕར་

བླམ་དཔལ་རི་ཨེ་ཏོག་མེ་

མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་

གཙོ་

ཏོག་ཚོགས་པ་གིས་རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནི་ཨིན་པས།

དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་དེ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་

ཉམས་སྲུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨེ་ཏོག་མེ་ཏོག་གི་རིགས་ཚུ་

གླིང་ཁ་འདི་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་

ཞིབ་འཚོལ་པ་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་ལུ་ བདག་སྣང་ཡོད་མི་

མི་སྡེ་ཚུ་རྩིས་སྤྲོདཔ་མ་གཏོགས་གླིང་ཁ་དེ་

མི་སྡེ་ལུ་རྩིས་སྤྲོདཔ་

མེན་པས།
ཐོན་རིམ་ ༧༤ པ། ཤོག་གྲངས་ ༡/༤

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ་སྤྱི་ཟླ་༣པ་དང་༤པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གྲོང་སྡེ་ནགས་ཚལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་

མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་

ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལས་

ནངས་པར་

མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་འདི་

ཐོག་ལས་གོང་འཕེལ་འགྱོཝ་མ་ཚད་

གལ་གནད་ཅན་གྱི་
ནགས་ཚལ་འཐོན་ཁུངས་

ཚུ་ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒོ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་རིག་རྩལ་གོང་
འགྱོཝ་དང་བསྟུན་ཏེ་

ད་རེས་

གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་

འཕེལ་

ཁེ་ཕན་སྦོམ་སྦེ་ར་

བྱུང་དང་བྱུང་བཞིན་དུ་ར་འཡོདཔ་ཨིན།

སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་

འཐུས་མི་ཚུ་གི་

ཁེ་ཕན་

ཨིན།

མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ ཐབས་རིགས་དང་ གཞི་རྩ་གཅིག་ སོ་ནམ་
མཉམ་ལསཚོགས་སྡེ་གི་

འཐོན་ཤུགས་དང་

ཚོངའབྲེལ་ལསབརྟེན་པའི་ འོང་འབབ་འདི་ཨིནམ་ལས་ མཉམ་ལས་

ཚོགས་སྡེ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་
ད་ལྟོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་
བའི་བསྒང་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་གཞི་བྱམ་བཙུགས་པའིབསྔང་ འབད་ནི་
དེ་གིས་ གདོང་ལེན་ཡང་སྦོམ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་

བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་གཞན་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཁྱད་པར་འོང་
དེ་ཡང་

རྒྱལ་སྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་

ཆ་འཇོག་

གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་ རྣམ་གཞག་དང་ སྙིང་པོ་
དེ་ལས་

བཟང་སྤྱོད་ཚུ་

ཁར་བསྣམས་དགོཔ་ཨིན།

དབུལ་

འཕོངས་མར་

ཕབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་
སྤྱིར་བཏང་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་

གྲོགས་རམ་འབད་ཚུགས་པའི་

ཐབས་ཤེས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གྲོང་ གསེབ་མི་སྡེ་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒོ་ལས་
ལེན་འཐབ་ནིའི་

དབང་ཆ་སྤྲོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འཐུསམི་ཡོངསཀྱིས་

ཚལ་འཐོན་བསྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་དང་

མཐའ་འཁོར་ལེགས་

ལྡན་གྱི་སྒོ་

ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དེ་གིས་

ནགས་ཚལ་འཐོན་

བསྐྱེད་ཚུ་

ལངམ་སྦེ་བཟོ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ འཐོན་བསྐྱེད་བཙོང་ མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་

འབྱུང་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་མི་སྡེ་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཕན་ཐོག་ཚུགས་དགོཔ་

དགོཔ་ཨིན།

མཐའ་འཁོར་ཁེ་ཕན་

མི་སྡེ་

དེ་ཡོད་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ ནགས་

སོ་ནམ་པའི་སྡེ་ཚན་དང་ཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་མི་

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་འོག་ལུ་

དཔལ་འབྱོར་དང་

མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་འདི་

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རྩ་ཅན་ཅིག་གི་གནས་ཚད་ནང་ ལྷོད་

ག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན་ན?

པའི་སྡེ་ཚན་དང་

བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་

སྲིད་བྱུས་ འདི་དང་རྟགས་གྲངས་ཏེ་ མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་འདི་ ད་རེས་

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ཟེར་མི་འདི་

གཙོ་བོ་ར་

ནང་

འཛིན་སྐྱོང་ལག་

སོ་ནམ་པའི་སྡེ་ཚན་དང་

དེ་

རྒྱལ་ཡོངས་ནགས་ཚལ་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་དགོངས་ དོན་

ཐུགས་

བ་ཁུངས་ཡང་སྦོམ་སྦེ་ར་བཟོ་ཚུགས་ཏེ་ཡོད།

མི་སྡེ་གཞི་རྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱེས་ལྡན་བལྟ་བཤལ་དང་

གནས་སྟངས་རིམས་ལུགས་ཞབས་ཏོག་གི་

དབང་ཆ་ཚུ་

སྐྱེས་ལྡན་

ཡང་

གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་རྐྱངམ་ཅིག་

མི་སྡེ་ཚུ་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་

གི་འགན་འཁུར་པ་ངོ་མ་ཅིག་འབད་

ནི་དེ་གིས་

མི་སྡེ་ནགས་

གིས་མ་ཚད་པར་

ཚལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ནགས་ཚལ་

བཏོག་མི་དང་ཉམས་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཙོག་རླུང་མར་ཕབ་ཡང་བཏང་
ཚུགསཔ་ཨིན།

ད་རེས་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་སྡེ་
ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་བསྡོམས་

༦༨༢

ཡོད་མི་གིས་

ནགས་ཚལ་

ས་ཁོངས་ ཧེག་ཀྲར་ ༧༥,༧༠༥ ༼ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནགས་ཚལ་བརྒྱ་ཆ་
༢.༨%

༽

ཚུ་

ཁྱིམ་གུང་

༣༤%༽ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

༢༨,༥༤༣

༼གྲོང་གསེབ་ཁྱིམ་གུང་

འཛིན་སྐྱོངས་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༠ པའི་སྐབས་ལས་ར་ མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་འདི་

ནགས་ཚལ་ལས་རིམ་གལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་
དེ་གིས་

ཡོད་མི་

གྲོང་གསེབ་མི་སྡེའི་འཚོ་བ་ཡར་དྲག་བཏང་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ད་རེས་ནངས་པར་ཧེང་བཀལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་པ་སྤོ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་
ཨིན།

ཐོན་རིམ་ ༧༤ པ། ཤོག་གྲངས་ ༢/༤

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ་སྤྱི་ཟླ་༣པ་དང་༤པ།

མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་དང་ སྲུང་སྐྱོབས་ས་ཁོངས་ལམ་ལུགས་ནང་གི་འགན་འཁུར།
འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབས་ས་ཁོངས་དང་ མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབས་དེ་ རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་
ཆེན་གཅིག་ཨིན།

ཀ་ཆེན་བཞིའི་གྲལ་ལས་

སའི་ཆགས་ཚུལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འབདཝ་ད་

ཀ་

གྲོང་

ཚུ་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ ཕན་ཚུན་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལུ་བརྟེན་པའི་ནགས་ཚལ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་
འབད་དགོཔདང་

ཤིང་རིགས་གཅིག་བཙུགས་ནི་ལུ་

ཆ་གནས་

དང་འདོད་

གསེབ་མི་སྡེ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ། འབྲུག་

བསྐྱེད་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་དང་

འབྱོར་ཁེ་ཕན་ལངམ་སྦེ་སྦྱིན་ཚུགས་དོ་ག་དང་

ཤིང་གསརཔ་འཛུག་སྐྱོང་ཚུ་ སྔོན་མའི་ཤིང་རིག་ག་ཨིན་མི་ལུ་གཙོ་རིམ་

ལུ་སྲུང་སྐྱོབས་ལས་རིམ་གྱིས་

གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་

སྐྱོབས་དང་གོང་འཕེལ་ཐབས་ལམ་ཞུ་ཡིག་གིས་
པའི་སྲུང་སྐྱོབས་འབད་དགོ།

སྲུང་སྐྱོབས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ས་་ཁོངས་དང་

དཔལ་

གཅིག་འབྲེལ་

སྲུང་

དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་

༼རང་རྐྱང་དང་

ཡང་ན་

ཁེ་བསང་ལྷག་ཐོན་བགོ་བཤའ་

རྒྱ་སྦོམ་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ཚུ༽

དེ་ལས་

བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན།

སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་དེ་

གལ་སྲིད་ང་བཅས་རའི་མི་གི་ཚ་འགྱང་ཡོད་པ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་

དར་

ཁྱབ་འགྱོ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་གི་ཁ་ལྐོང་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབས་ལས་རིམ་ལས་
བརྟེན་པའི་ཁེ་ཕན་དེ་ཡང་
དང་ལྡན་པའི་

མི་དམང་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་

རང་བཞིན་སྤྲོ་འཆམ་ས་ཁོངས་དང་

ཉམ་སྲུང་

སྐྱེས་ལྡན་བལྟ་

བཤལ་གོ་སྐབས་ དེ་ལས་ གླིང་ཁ་འཐོན་བསྐྱེད་ཚུ་ཡུན་བརྟན་སྒོ་ལས་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབས་གི་ཁེ་ཕན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།

ཐོན་རིམ་ ༧༤ པ། ཤོག་གྲངས་ ༣/༤

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ་སྤྱི་ཟླ་༣པ་དང་༤པ།

གནམ་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་ རྒྱལ་སྤྱི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་དེ་
དབྱིན་ཟླ་ ༧ པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༡ ལུ་ མོང་གར་ལུ་ཞུ་ཡོད།

རྒྱལ་སྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལུ་
བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིནམ་ལས་
དེ་བཟུམ་སྦེ་

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་ཉིནམ་

ག་ནི་བ་

ང་བཅས་རའི་

མོང་གར་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་

ཁག་ཆེ་བའི་ཉིནམ་ཅིག་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་
སྤྱི་ཚེས་

བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡/༧/༢༠༡༧

རྒྱལ་སྤྱི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་ཉིནམ་འདི་
༧

པའི་

དེ་བསྒང་

བདུན་ཕྲག་
ཉིནམ་འདི་

དང་པའི་

ཉིནམ་འདི་

ལོ་ཨ་རྟག་ར་

གཟའ་ཉིམ་ལུ་

ང་བཅས་རའི་

ལུ་
དབྱིན་ཟླ་

ཕོགཔ་ཨིན།

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་

གྱི་གནས་ཚད་

རང་བཞིན་གྱིས་
ཡོད་པའི་

ད་ལྟོ་བ་ལྷགཔ་སྦེ་
དེ་སྦེ་

གནས་ཚད་ལས་འབད་རུང་

ཆུང་ཀུ་དང་

མི་རློབས་ལས་འབད་རུང་

ཉུང་ཤ ོས་ བཟའ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ ས་ཞིང་ཚུ་ཡང་ ཚད་ཅིག་ལས་མེད།

ཨིན་རུང་

རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་

དུས་ཚོད་ནང་

གོམ་པ་སྤོ་བའི་བསྒང་གི་

སོ་ནམ་པའི་སྡེ་ཚན་དང་

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་

ཧེང་བཀལ་

སེམས་ཤུགས་

མ་བཞག་པར་

རང་གི་

སྡེ་ཚན་

གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ གཞུང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་

གཙོ་བོ་

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་

ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་
གཅིག་སེམས་

ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ།

གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་

རྣམ་གཞག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཚོང་འབྲེལ་ག་ཅི་ར་འཐབ་རུང་
གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་

དེ་ཚུ་

འབད་དགོཔ་འདི་

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་

ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
ད་ལྟོ་

གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཏེ་

གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ལུ་

སྣང་མེདཔ་སྦེ་

འབྲུག་ལུ་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་

ཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་

བསྐྱེད་དགོ། དེ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་

སྲུང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ད་ལྟོ་

འགྱོ་ཚུགས་པ་ཅིན་

སྡེ་ཚན་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་གིས་

འབད་དགོཔ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

སྒྲིང་སྒྲིང་

མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན།

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་

ཟ་ཚང་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཉིནམ་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་
ང་བཅས་རའི་

སྔར་བ་ལྷགཔ་སྦེ་

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་དག་པར་ཅིག་ལས་ མ་སོང་ ད་རེས་ དབྱིན་ཟླ་

དྲུག་པའི་ ཟླ་མཇུག་གི་ནང་འཁོད་ སོ་ནམ་པའི་སྡེ་ཚན་ ༣༤༥ དང་
མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་

༥༤

འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའི་

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་སྟེ་ཡོད།

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་དང་ སོ་ནམ་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ གཞི་རྩ་ངོ་མ་ཅིག་
མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དེ་ཨིན།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན་

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཐུས་མི་ཚུ་ དཔལ་འབྱོར་
འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་ཁ་བྱང་།

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་: ics@moaf.gov.bt or

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་གཡོག། སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།

webmaster@moaf.gov.bt

འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་ ༡༠༩༥། འབྲུག་ཐིམ་ཕུག།

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་: www.moaf.gov.bt

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་: ༠༢-༣༢༣༧༦༥ / ༣༢༡༡༤༢ / ༣༢༢༨༥༥ / ༣༢༡༣༡༡
པར་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢-༣༢༤༥༢༠
ཐོན་རིམ་ ༧༤ པ། ཤོག་གྲངས་ ༤/༤

