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རྒྱབ་ཁུངས། 
ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་དོན་འདི་ ཉེན་ཁ་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ནང་ འབྲུག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དང་ 
དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་ནི་ཨིན། ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་ ས་ཡ་ ༣.༥ གི་ལས་འགུལ་འདི་ 
གཤམ་གསལ་བཀོད་་པའི་ཆ་ཤས་ཚུའི་དོན་ལུ་སྤྱོད་དགོ། 
ཆ་ཤས་ ཀ་པ། གནོད་ཉེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་གྲོས་ཐག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནི་དང་མོ་བཏབ་འབད་ནི། 
ཆ་ཤས་ ཁ་པ། ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཞིའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི། 
ཆ་ཤས་ ག་པ། སྔོ་ལྗང་དང་གནོད་ཉེན་མེད་པའི་གཞི་བརྟན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ་ཚུ་ཁྱད་རིག་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་ 
       ནི། 
 
ལས་འགུལ་དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ། 
ལས་འགུལ་འདི་གི་མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ཁས་ལེན་འཆར་གཞིའི་དོན་ལུ་ འཇོན་དྲགས་དང་དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་ དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་
ཐབས་ལམ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ དེའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་གཙོ་བོ་ར་ ཉོག་བཤད་དང་དཀའ་སྡུག་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ དོན་སྨིན་
ཅན་དང་ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་སེལ་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་རྩ་ཕན་ག་ར་ ཡིད་ཆེས་འབྱུང་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་གིས་ དྭངས་གསལ་དང་ཡིད་
ཆེ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་བྱ་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ དྲང་སྙོམས། ཕན་ནུས་ཅན།  ཡུན་བརྟན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བཏོནམ་ མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེ་ནང་
གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོམ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ བློ་གཏད་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཅིག་བཟོཝ་ཨིན། 
 
ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེའི་ནང་ གནོད་ཉེན་རེ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ དེ་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོན་
ལུ་ དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་དུ་ 
དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་འདི་གིས་གཤམ་བཀོདདམིགས་ཡུལ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོ། 
 

 ཉམས་རྒུདཔ་ལུ་ ཉོག་བཤད་བཀོད་ནི་ ཡང་ན་ ལས་འགུལ་འདི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་འཐོན་མིའི་ དཀའ་སྡུག་དང་
ཉོག་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི། 

 ཉོག་བཤད་བཀོད་མིའི་མི་ངོམ་འདི་ ཡིད་ཆེ་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཅན་དང་མོས་མཐུན་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ དཀའ་སྡུག་ཉོག་
སེལ་ཐབས་ལམ་ངོས་བཟུང་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 དཀའ་ཉོག་ཚུ་ཁྲིམས་སར་ཐུག་ནི་མེདཔ་བཟོ་དགོ། 
 



ལས་འགུལ་དེའི་དོན་ལུ་ དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་འདི་ དྭངས་གསལ་ཅན། ཕྱོགས་རིས་མེདཔ། དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་གཙོ་
རིམ་ཚུ་བཟུང་བའི་ཐོག་ལས་ གནས་རིམ་གཉིས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་། 
 
༡༽ གནས་རིམ་དང་པ། ལག་ལེན་ལས་སྡེའི་གནས་ཚད་ཁར་དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཚོགས་ཆུང་།གནས་རིམ་དང་པ་འདི་ 
ལག་ལེན་ལས་སྡེའི་དོན་ལུ་ཨིནམ་དང་ གཤམ་གསལ་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་ཚུད་དགོ། 
ཀ༽ ཁྲི་འཛིན། ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན། 
ཁ༽ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན། ལག་ལེན་ལས་སྡེའི་ལས་འགུལ་ངོ་ཚབ། 
ག༽ ཉམས་རྒུདཔ་རྩ་ཕན། 
ང་༽ ༼ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ཉམས་རྒུདཔ་རྩ་ཕན།༽ ཉམས་རྒུདཔ་མི་སྡེའི་ནང་ལས་ས་གནས་གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་གཅིག་འཐུས་མི་སྦེ། 
 
གནས་རིམ་དང་པའི་འགན་ཁུར་དང་ལཱ་འགན་དེ་ཡང་། 
༡༽ ཉམས་རྒུདཔ་རྩ་ཕན་གྱིས་བཙུགས་པའི་ཉོག་བཤད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 
༢༽ ས་གནས་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཉམས་རྒུདཔ་རྩ་ཕན་དང་མཉམ་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི། 

  ༣༽ བྱ་རིམ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱ་ལེན་འབད་ཡོད་མིའི་སྙན་ཞུ་དང་ རང་རྐྱང་། ཕྱོགས་རིས་མེདཔ། དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ ཁྲིམས་  
    སྡེའི་འདུས་ཚོགས་མེན་མི་གིས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ བདུན་ཕྲག་རེའི་ནང་ སྙན་ཞུ་ཚར་གཉིས་རེ་    
    ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་ལུ་སྤྲོད་དགོ། 
༤༽ ལས་འགུལ་འདི་ཐོག་ཆ་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་ ཁྲམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀལ་མ་དགོ་པར་ འདི་  
  འཕྲོ་ལས་ དྭངས་གསལ་སྦེ་བདེ་སྒྲིག་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོ། 
༥༽ མི་མང་དང་ཉམས་རྒུདཔ་རྩ་ཕན་ལས་ལྷོད་པའི་དཀའ་ཉོག་ཚུ་ལུ་ལན་གསལ་འབད་དགོ། 
༦༽ དཀའ་ཉོག་བྱུང་བའི་ཟླ་ཚེས། དཀའ་ཉོག་གི་དབྱེ་བ། དེའི་གྲོས་ཆོད། གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་ཚུའི་བརྡ་དོན་ཚུ་བཞག་དགོ། 
༧༽ དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་འདི་ དུས་རྒྱུན་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ལུ་བསམ་འཆར་བཀོད་དགོ། 
༨༽ དུས་རྒྱུན་དུ་ དཀའ་ཉོག་ཐོབ་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ་དང་ དེ་ཚུ་ གཙུག་སྡེ་ཁག་གིས་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ བདེ་སྒྲིག་བྱུང་ཡོད་པའི་  
  དུས་མཐུན་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་དགོ། 
 

    གལ་སྲིད་ འབྲེལ་ཡོད་རྩ་ཕན་འདི་ བདེ་སྒྲིག་གི་གྲོས་ཆོད་ལུ་ ཡིད་ཆེ་བྱུང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གནས་རིམ་གཉིས་པ་ ལས་འགུལ་  
    གནས་ཚད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་ལུ་ཞུ་བ་འབད་དགོ། 
 



༢༽ གནས་རིམ་གཉིས་པ་ ལས་འགུལ་གནས་ཚད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ། 
  གནས་རིམ་གཉིས་པ་འདི་ ལས་འགུལ་གྱི་གནས་ཚད་ཨིནམ་དང་དེའི་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་གཤམ་གསལ་བཀོད་མི་ཚུ་ཨིན། 
ཀ༽ ཁྲི་འཛིན། རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན། 
ཁ༽ རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ངོ་ཚབ་འཐུས་མི། 
ག༽ མོས་མཐུན་མེད་པའི་ལས་སྡེའི་ལས་འགུལ་ངོ་ཚབ་འཐུས་མི། 
ང་༽ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ལས་འཐུས་མི་གཅིག། 
ཅ༽ ལས་འགུལ་མཉམ་འབྲེལ་པ། འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན། 
ཆ༽ ཉམས་རྒུདཔ་་གྱི་མི་སྡེ་ལས་ ཡང་ན་ བཟའ་ཚང་ལས་འཐུས་མི་གཅིག། 
 
གནས་རིམ་གཉིས་པའི་འགན་འཁུར་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་ཡང་། 
༡༽ ཉམས་རྒུདཔ། མི་སྡེ། ཡང་ན་ བཟའ་ཚང་ཚུ་ལས་འཐོབ་མི་ དཀའ་སྡུག་ཚུ་དང་ ལག་ལེན་ལས་སྡེ་གནས་ཚད་ཁར་དང་ལེན་  
  འབད་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ། 
༢༽ དཀའ་སྡུག་དང་གནད་དོན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་དེ་ཡིག་ཐོག་སྤྲོད་དགོ། 
༣༽ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཀའ་ཉོག་ཐོབ་མི་ཚུ་འདི་འཕྲོ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་   
  ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 
༤༽ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ ཁོང་རའི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ གནོད་ཉེན་བྱུང་ཡོད་མི་དང་ འབྱུང་སྲིད་ནི་  
   ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 
༥༽ ལས་འགུལ་ལས་སྣ་ཚུ་ ཨིནམ་མེནམ་གི་གནད་དོན་ལས་ གནོད་ཉེན་བྱུང་ཡོད་མི་དང་ འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ ངེས་གཏན་ 
  བཟོ་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་ བདེན་ཁུངས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་རེ་ཐོན་ཚེ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལུ་ ལྷན་ཐབས་དང་  
  ལེན་གྱི་དོན་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ། 
 
དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན། 
༡༽ ཉོག་བཤད་བཀོད་ཐངས། ༼ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཞུ་བ།༽ 

 ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཉོག་བཤད་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཞུ་
བ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ཡིག་ཐོག་ལུ་མ་ལྷོད་ཚུན་ གནས་རིམ་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་མེད། 



 ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ཁར་འོང་སྟེ་ ཉོག་བཤད་བཀོད་ནིའི་གནང་བ་བྱིན་ཏེ་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ ཉོག་བཤད་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
འབྲི་ཤོག་ཚུ་བྱིན་དགོ། ཉོག་བཤད་དང་བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཚུ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་ས་
ཁོངས་ཀྱི་མི་སྡེ་ནང་གོ་བརྡ་སྤེལ་དགོ།  

 ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤད་ཚུ་ དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 སྙན་ཞུའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ནུས་ཤུགས་ཅནམ་སྦེ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉོག་བཤད་ཚུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ནི་དང་ དེ་མ་ཚད་ 
གློག་ཐོག་ལུ་ཡང་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 

༢༽ ཉོག་བཤད་ག་གིས་བཀོད་ཆོགཔ་སྨོ། 
ཚོགས་ཆུང་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཉོག་བཤད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཆོག། 

 དངུལ་ཁང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་ཀྱི་མི་ངོམ་གཉིས་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མང་པའི་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ཅིག་དང་ 
དངུལ་ཁང་གིས་ཁོང་རའི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་ཀྱི་མི་སྡེ་ནང་ གནོད་རྐྱེན་བྱུང་
ཡོད་མི་ཅིག། 

 ལས་འཛིན། ལས་ཚོགས། མི་སྡེ། ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ཕུལ་མིའི་ཉོག་བཤད་ཚུ། 
 གནོད་རྐྱེན་འབྱུང་མིའི་མི་མང་ངོ་ཚབ་སྦེ་ བཀོ་བཞག་འབད་མི་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། དམིགས་བསལ་དུ་ ཕྱི་རྒྱལ་མི་མང་ལུ་གནོད་
པ་འབྱུང་མི་ཕྱི་རྒྱལ་མི་མང་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་བཙུགས་མི། 
 

དགོས་མཁོ། 
དགོས་མཁོ་ཅན་གྱིས་ཡིག་ཐོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་། 

 ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་ནང་སྡོད་མི་ ཡང་ན་ དེའི་ངོ་ཚབ། 
 ལས་འགུལ་ལས་སྣ་ལས་བརྟེན་པའི་གནོད་རྐྱེན་ ཡང་ན་ གནོད་པ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཚུ། 
 དངུལ་ཁང་གིས་ ཁོང་རའི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ལུ་གནས་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ དཀའ་སྡུག་ཕོག་མི་ ཡང་ན་ མ་འོངས་
པར་དཀའ་སྡུག་ཕོག་སྲིད་མི་ཚུ། 
 

སྒྲིག་བཀོད། 
 ཞུ་བ་འདི་ ཁ་སྐད་ག་ཅི་ནང་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ ཞུ་བ་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་ ཡང་ན་ 
འབྲི་ཤོག་ཚུ་དགོས་མཁོ་མེད། 



 ཞུ་ཡིག་གུར་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་མིང་རྟགས་དང་ཚེས་གྲངས་ཚུ་བཀོད་དེ་ གློག་འཕྲིན་ ཡང་ན་ གློག་རིག་གང་
རུང་གི་ཐོག་ རྒྱབ་སྣོན་ཡིག་ཆས་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཕུལ་དགོ། ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གིས་ ཞུ་བ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གསང་
བའི་ཐོག་ལས་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་ཆོག། 
 

༣༽ ཉོག་བཤད་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི། 
 དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤད་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 སྙན་ཞུ་དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉོག་བཤད་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་གི་མ་ཚད་པར་ 
གློག་རིག་ཐོག་ལུ་ཡང་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
 

དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས། 
ལས་འགུལ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ར་འབད་རུང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་དང་མཉམ་
འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་། ཨིན་རུང་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་གིས་ དཀའ་སྡུག་ག་ཅིག་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་རུང་ དེ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་
དང་ས་གནས་དཀའ་སྡུག་ཉོགས་སེལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡང་བཙུགས་ཆོག། 

ཁ་གསལ།   འབྲེལ་བ་ཁ་གསལ།   
ལས་མགྲོན།   རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས།   
ཁ་བྱང་།  ཐིམ་ཕུག། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ།   
གློག་འཕྲིན།   chhimid@ddm.gov.bt 
ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་།   www.ddm.gov.bt 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་།   +༩༧༥-༢-༣༢༢༩༠༤   +975-2-322904  
 

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཞབས་ཏོག། 
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་གྱིས་ མི་སྡེ་དང་ངོ་རྐྱང་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་
གིས་ ལས་འགུལ་གནས་ཚད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་ལུ་དང་ ཡང་ན་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དཀའ་སྡུག་ཉོགས་སེལ་ཞབས་
ཏོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་བཙུགས་ཆོག། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དཀའ་སྡུག་ཉོགས་སེལ་ཞབས་ཏོག་གིས་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྟབས་མ་
བདེ་མི་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ འདི་འཕྲོ་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་འོང་། ལས་འགུལ་ལས་བརྟེན་གནོད་རྐྱེན་བྱུང་མིའི་མི་སྡེ་དང་ངོ་རྐྱང་གིས་ འཛམ་



གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ རང་དབང་ཞིབ་དཔྱད་བསླབ་སྟོན་གྲོས་ཚོགས་ལུ་ཉོག་བཤད་བཙུགས་ཆོག། གྲོས་ཚོགས་དེ་གིས་ དེའི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོའི་
ལམ་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པར་ གནོད་རྐྱེན་འབྱུང་ཡོདཔ་མེདཔ་ཚུ་བལྟ་འོང་། བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་སྙན་ཞུ་འདི་ ཐད་ཁར་འཛམ་གླིང་དངུལ་
ཁང་ལུ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་  ཉོག་བཤད་ཚུ་དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ ལན་གསལ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་
འོང་། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འཛིན་དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཞབས་ཏོག་ལུ་ ཉོག་བཤད་བཙུགས་ནིའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ 
http://www.worldbank.org/en/projects operations/products-and- services/grievance-
redress-service ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ཞིབ་དཔྱད་བསླབ་སྟོན་གྲོས་ཚོགས་ལུ་ ཉོག་བཤད་བཙུགས་ནིའི་བརྡ་
དོན་ཁ་གསལ་ www.inspectionpanel.org  ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས། 

དངུལ་ཁང་དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཞབས་ཏོག་ལུ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཚུའི་ཐོག་ལས་ ཉོག་བཤད་འདི་བཙུགས་ཚུགས། 

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། grievances@worldbank.org 

པར་འཕྲིན་ཨང་། +༡.༢༠༢.༦༡༤.༧༣༡༣ 

འགྲེམས་ཨང་། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་། དཀའ་སྡུག་ཉོགས་སེལ་ལས་དོན།  MSN  MC10-1018, 1818 Street  
Northwest, Washington, DC 20433, USA 

 

ཉོག་བཤད་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་སྒྲིག་བཀོད། 

ཀ༽ སྤྱིར་བཏང་བརྡ་དོན།           

རྫོང་ཁག། ……………………………………………….                                            

ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས།……………………………………………………. 
ཉོག་བཤད་བཀོད་མི།  ………………………………………….. 
བྱེ་བྲག།  ལས་ཚོགས། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི། མི་སྡེ། སྡེ་ཚན། ས་གནས་ཁར་སྡོད་མི་ངོ་རྐྱང་། གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ངོ་ཚབ། 
ལས་འགུལ་གྱི་མིང་། ………………………………………………  
འབྲེལ་བ་ཁ་གསལ།…………………………………………….. 
ཉོག་བཤད་བཙུགས་ཚེས།………………………………………………… 
 

http://www.inspectionpanel.org/
mailto:grievances@worldbank.org


ཁ༽ ཉོག་བཤད་ཡིག་ཆའི་ཞིབ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས། - ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཉམས་རྒུདཔ་རྩ་ཕན་གྱི་ཕྱི་སེལ་
ཡིག་ཆ། 
གནོད་རྐྱེན་གྱི་དབྱེ་བ།   མི་སྡེ།  མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས། ཡང་ན་ གཞན། …………………………… 
གནོད་རྐྱེན་སྦོམ་སྦེ་ གནམ་ཉི་མ།  ཕྱི་རུ། ཡང་ན་ ཉིནམ་གཅིག་ར་བྱུང་ཡོདཔ། ……………………………….. 
བཙོག་རླུང་ཨིན་མས་ག། – 
ཆུའི་ཁ་ལས་ཕར་བཙོག་པ། 
འཐུང་ཆུ་བཙོག་པ། 
སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཚེ་ གནོད་རྐྱེན་ཕོག་ཤུགས། ཆེ། འབྲིང་། ཆུང་། 
གནོད་རྐྱེན་འདི།  ས་གཤིས།  ཞིང་ལཱ།  འོང་འབབ་ཉེན་སྲུང་།  གཟུགས་ཁམས།  བཟའ་ཐུང་ཉེན་སྲུང་། 

གནོད་རྐྱེན་གྱི་བྱེམ།  དུས་ཐུང་།  ཧ་ལམ་ཅིག།  ཡུན་རིང་། 
གནོད་རྐྱེན་བྱུང་ས།  དབུས་མི། མཐའ་དབུས་ཀྱི་མི། 
  
ག༽ གནོད་རྐྱེན་བྱུང་སའི་ས་གནས་ཁར་ ས་ཁོངས་གནས་ཚད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྟ་སྐོར་དང་ལྟ་
རྟོག་དགོཔ།  
༡༽ ས་གནས་ཁར་ཡོད་པའི་གུང་གྲངས། 
༢༽ གནོད་རྐྱེན་འདི་ས་གནས་ཁར་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ གཞན་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན། 
༣༽ དཀའ་སྡུག་ ཡང་ན་ ཉོག་བཤད་འདི་ ངོ་མ་ཨིན་ན་དང་དེ་ལུ་བདེན་པ་ཡོདཔ་མེདཔ། 
༤༽ ཉོག་བཤད་བཀོད་ཡོདཔ་མེད་པའི་སྐོལ་ལས་ ས་གནས་ཁའི་འགོ་དཔོན་གྱི་ལན་གསལ། 
༥༽ ལས་འགུལ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་བསམ་ལན་དང་འབྲེལ་བ་ཁ་གསལ། 

 
ང༽ དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་བསམ་བཀོད་དང་ངོ་སྦྱོར། 
ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཉམས་རྒུདཔ་རྩ་ཕན་དང་ མི་དམངས་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཕན་ཚུན་ཐད་ཀར་གི་ཞལ་འཛོམས་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་བའི་ཤུལ། 
 
༤༽ གནས་རིམ་དང་པའི་ནང་ལུ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན།:  



ཉེན་སྲུང་ལག་ཆས། ཞི་འཇམ་བྱེད་ལས། མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉེན་སྲུང་དབང་འཛིན་གྱི་ལམ་སྟོན་ལུ་ ཁ་འཆམ་ཏེ་  ལས་འགུལ་ལུ་
བརྟེན་པའི་ ཉམས་རྒུདཔ་རྩ་ཕན་དང་མཉམ་  ས་ཁོངས་དབང་འཛིན་འདི་ ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་སྡེ་ཚན་དང་གསོ་བཅོས་འབད་བཏུབ་
པའི་འབྲེལ་བ་ཅིག་ཨིན། 

༥༽ ང་བཅས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལམ་སྟོན་དང་ གནས་རིམ་གཉིས་པའི་དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་དེ་ཡང་དཀའ་སྡུག་སེལ་མ་ཚུགས།  

དེ་འབདཝ་ལས། 
ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཉམས་རྒུདཔ་རྩ་ཕན་གྱི་བསམ་བཀོད། 
ས་གནས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་གུར་གནས་ནི། / མི་གནས། 

ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཉམས་རྒུདཔ་རྩ་ཕན་གྱི་མིང་། འབྲེལ་བ་ཁ་གསལ།  མིང་རྟགས། 
      
༡༽ ས་ཁོངས་གནས་ཚད་དཀའ་སྡུག་ཚོགས་ཆུང་། 
  
མིང་།    གོ་གནས་དང་འབྲེལ་བ་ཁ་གསལ།        མིང་རྟགས།          
༡-------------------------------- -------------------------------------  --------------
--------- 

༢-------------------------------- -------------------------------------  --------------
--------- 

༣-------------------------------- -------------------------------------  --------------
---------          

༤༽ ཉོག་བཤད་ཀྱི་བྱ་རིམ། 
o ཉོག་བཤད་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་རིམ་ལུ་ M&E འགོ་དཔོན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་བརྡ་དོན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ ཁག་ཆེ་ཧེང་དང་  
    འཁྲིལ་ ས་གནས་ཁར་འགྱོ་སྟེ་ ཁེ་རྒུད་ཡོད་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི། 
o དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་གྱི་དུས་ཚོད་བཀོད་རིས་གྲོས་འཆར། 

 དཀའ་སྡུག་ཉོག་བཤད་ལེན་ནི་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི།  ཆུ་ཚོད་ ༢༤།  



 ཉོག་བཤད་ངོས་ལེན། ཆུ་ཚོད་ ༢༧། 
 དཀའ་སྡུག་ཉོག་བཤད་དབྱེ་ཞིབ། ཆུ་ཚོད་ ༢༤། 
 འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ལུ་འགན་ཁུར་སྤྲོད་ནི། ལཱ་ཉིན་ ༢ ཀྱི་ནང་འཁོད། དཀའ་སྡུག་ཉོག་བཤད་ལེན་མི་དབང་

འཛིན་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་གྱིས་ཁོང་རའི་གནས་ཚད་ཁར་ དཀའ་སྡུག་འདི་བསམ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་  བདེན་དཔྱད་
དང་ཞིབ་དཔྱད་འཐེབ་སྦེ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མཐོ་བའི་གནས་རིམ་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

 ཞིབ་དཔྱད།  ཉོག་བཤད་ལེན་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཉིནམ་ ༡༠ གྱི་ནང་འཁོད། ཞིབ་དཔྱད་མང་སུ་འབད་
དགོཔ་ཐོན་སོ་པ་ཅིན་ ཉོག་བཤད་བཀོད་མིའི་རྣ་བ་བཀལ་ཏེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཉིནམ་ ༡༠ ལྷན་ཐབས་འབད་དེ་ མཐའ་
དཔྱད་ལན་གསལ་འདི་བྱིན་འོང་། 

o ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་ལུ་ལན་གསལ། ཉོག་བཤད་ཞིབ་དཔྱད་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཆུ་ཚོད་ ༢༤ གི་ནང་འཁོད། 
 
༥༽  ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་ལུ་བརྡ་སླབ་ནི། 

ཀ༽ ཉོག་བཤད་ཞིབ་དཔྱད་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་ལུ་ ཆུ་ཚོད་ ༢༤ གི་ནང་འཁོད་སླབ་དགོ། 
ཁ༽ ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་གིས་ཉོག་བཤད་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ ༼བརྒྱུད་འཕྲིན། གློག་འཕྲིན། 

འགྲེམས་ཡིག།༽ འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལན་གསལ་འདི་བྱིན་དགོ། མིང་བཀོད་ཉོག་བཤད་བཙུགས་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ཨིན་
པ་ཅིན་ ལན་གསལ་འདི་ཡིག་ཐོག་སྦེ་ གློག་འཕྲིན་ཡང་ནང་འགྲེམས་ཡིག་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ། 

 
༦༽  མཐོ་གཏུག་ཞུ་ཚུལ། 

ཀ༽ གལ་སྲིད་རྩ་ཕན་འདི་ དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་གྱི་བྱིན་པའི་ལན་གསལ་ལུ་སེམས་དང་མ་ལྡན་པ་ཅིན་ ཁོ/མོ་གིས་ གྲོས་ཆོད་
ཐོབ་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ གནས་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་ ཉིནམ་ ༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་ཆོག། 
ཁ༽ མཐོ་གཏུག་གི་ཞུ་བ་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ གནས་རིམ་གཉིས་པ་གིས་ ཉོག་བཤད་དེ་ ཚོགས་ཆུང་ནང་བཙུགས་དགོ། 
ག༽ ཚོགས་ཆུང་གིས་བདེན་དཔྱད་དང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁག་ཆེ་ཧེང་དང་འཁྲིལ་ ཁོང་གི་གྲོས་ཆོད་འདི་ ལཱ་ཉིན་ ༡༥ ་གི་ནང་
འཁོད་བྱིན་དགོ། 
ང་༽ མཐོ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་དེ་ལུ་རྩ་ཕན་སེམས་དང་མ་ལྡན་པ་ཅིན་  ཉོག་བཤད་འདི་ བདེན་རྫུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཙུགས་དགོ། 
 

 ༧༽ དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་ལས་སྤྱོད་ལྟ་རྟོག། 
ཀ༽ དཀའ་སྡུག་ཉོག་སེལ་ཐབས་ལམ་འདི་ ཟླ་རིམ་བཞིན་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་གྱིས་ལྟ་རྟོག་འབད་འོང་། 


