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གནས་ཚུལ་གསར་བཏོན།
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་

རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦

འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་(PEMS)ཀྱི་

ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་

བརྡ་དོན་དང་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་དང་

མི་དམངས་ཟད་སོང་

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་

འཛིན་༡ པའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་
བཞིན་དུ་ འདི་ཚུ་ མི་དམངས་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཨིན།

༡. མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་(PEMS)ཀྱི་ བརྡ་དོན་དང་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ།
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་འཕྲུལ་སོད་འབད་དེ་

འཆར་དངུལ་རྩིས་བཀོད་རིམ་

ལུགས་(BAS)གསར་བཟོ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ‘མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་
སྐྱོང་རིམ་ལུགས་’(PEMS)ལུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནུག།
མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་དམངས་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་
སྐྱོང་ནང་ལུ་

གལ་ཅན་གྱི་ལེགས་བཅོས་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་

དམིགས་བསལ་གྱི་

རྒྱལ་གཞུང་གི་དངུལ་

འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་ འཇོན་ཚད་ཡར་དྲག་སོང་ཡོདཔ་དང་ རིམ་མཐུན་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་
སོང་ཡོད་པའི་

བརྡ་མཚོན་བྱུང་ཡི།

ལུགས་ཀྱི་ཕན་འདེབས་འབད་མི་དང་

མི་དམངས་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་

མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་

རིམ་ལུགས་དེ་གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་གྱིས་ རིམ་ལུགས་དེ་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིནཿ
i.

གནས་སྡུད་ཚུ་

འཆར་དངུལ་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་(BAS)ལས་

(PEMS)ལུ་ སོ་སོར་འབད་ནི་ནང་ ཚད་འཛིན་ལངམ་འབད་མེད་ས་ལས་

མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་

དམིགས་བསལ་གྱི་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་ཚུ་གི་ རྩིས་ཁྲ་ལྷག་ལུས་ཀྱི་མཇུག་སོམ་འབད་ནི་ནང་ ཚད་

འཛིན་ལངམ་འབད་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནས་སྡུད་ཚུ་ འཆར་དངུལ་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་(BAS)ལས་ མི་
དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་(PEMS)ལུ་ སོ་སོར་འབད་མི་ནང་ ཚང་འགྲིག་དང་ངེས་བདེན་མིན་འདུག།

ii. གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་དང་ ནང་འདེབས་ཀྱི་བདེན་ཁུངས་ གསང་ཡིག་འཛིན་སྐྱོང་ འབྲེལ་མཐུད་དང་བྱ་རིམ་གྱི་ཚད་
འཛིན་ཚུ་ལངམ་འབད་མེདཔ་ལས་ མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་བཏོན་མི་ མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་བྱུང་ཐོ་དང་སོད་
ཐོའི་ཀྱི་རྩིས་བརྗོད་དང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་

འཐབ་སྟེ་ རྩིས་བཏོན་འབད་མི་གི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་རྩིས་ཁྲ་
ཚུ་ནང་ ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤,༥༣༣.༡༦༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

Every individual must strive to be principled. And individuals in positions of responsibility must even strive harder.”
-His Majesty the King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
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iii. དེ་ནང་ ཆ་གནས་མེདཔ་ ཡང་ན་ འདྲ་མཚུངས་འབད་མི་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་

སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་(GIS) ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ ཆ་གནས་མེད་པའི་ཟླ་ཚེས་ དེ་ལས་
གནང་གྲོལ་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་ལས་ལྷག་སྟེ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནི་དང་

འཆར་དངུལ་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་འཛིན་གྲོལ་

འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག།

iv. ལག་ལེན་པའི་ངོས་འཛིན་རྩིས་ཁྲ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པའི་ ལག་ལེན་པ་༡༡༩ དང་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་
ལག་ལེན་པའི་ངོ་རྟགས་༡༦༤

གི་ཐོ་

ལག་ལེན་པའི་མིང་གི་དོན་ལུ་

ཡིག་འབྲུ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་འབད་མི་ཡང་ངོས་ལེན་

འབད་ཡོདཔ་ ལག་ལེན་པའི་ངོ་རྟགས་འདྲ་མཚུངས་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ གློག་རིག་འཛུལ་ཞུགས་(logon)འབད་ནིའི་
དཔའ་བཅམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་གི་ཐད་ འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་གི་ཚད་བཟོ་སྟེ་མིན་འདུག།

v. མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ལས་གཡོག་པའི་ཐོ་གི་ཆ་ཤས་ནང་ བྱ་རིམ་གྱི་ཚད་

འཛིན་ལངམ་འབད་མེད་མི་དེ་གིས་ གསོ་བའི་ཞལ་འདེབས་འཛོལ་སྐྱོན་ཐོག་ལུ་རྩིས་བཏོན་འབད་ནི་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་
གྱི་བརྒྱ་ཆ་རིམ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་

ཁྲལ་མ་ཕོག་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལས་

བྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་བཏོག་ནི་

བྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་རིམ་མཐུན་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ ངེས་ཏིག་གི་དངུལ་ཕོགས་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོད པ་ དངུལ་
ཕོགས་ལོག་ལྟབ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་(GIS) གི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བཏོག་སྟེ་འདུག།

vi. རིམ་ལུགས་གསར་བཟོའི་ཡིག་ཆ་དང་ ལས་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མིན་འདུག། མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་
ཀྱི་ གསར་བཟོ་དང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ ཟད་སོང་གི་ཡོངས་བསོམས་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་མེདཔ་དང་
vii. འཛིན་སྐྱོང་རིམ་འགྱུར་གྱི་བྱ་རིམ་དང་

བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་

ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་མེད་པའི་ངོས་

འཛིན་བྱུང་ཡི། མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ སྒྲིག་མཐུན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་འགྱུར་གྱི་བྱ་རིམ་དང་ ནང་
འཛུལ་ཐོ་ཡིག་(log of )བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་མ་བཀོདཔ་/རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བས།
མ་དངུལ་ཚུ་གློག་རིག་ཐོག་ལུ་སོད་ལེན་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཚུ་

བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བའི་གོང་ལས་

སྐྱོན་ཆ་ཚུ་སེལ་ནི་

དང་ ཚད་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་ རིམ་ལུགས་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འདི་
ནང་ གྲོས་འདེབས་༡༧ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།
༢. སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡ པའི་ མཉམ་འབྲེལ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡

པའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དེ་

ལས་འགུལ་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་

གྲ་སྒྲིག་

འབད་བའི་དུས་ཡུན་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཧོང་ལས་ ཀོལ་ཀ་ཀྲ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ཡིག་
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ཚང་(ལྟེ་བ་)གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་ཡང་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་མི་ གློག་ཤུགས་མེ་ག་ཝཊ་༡༠༩༥ འབད་མི་ལས་འགུལ་གྱི་རིན་གོང་དེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥,༡༤༧.༨༥ (སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢)ལས་ གློག་ཤུགས་མེ་ག་ཝཊ་༡༢༠༠
ལས་འགུལ་གྱི་སྔོན་རྩིས་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣,༧༥༥.༧༨

ལུ་

ཡར་སེང་འབད་དེ་

(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༧)ལུ་ཡར་སེང་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འབད་དེ་

མཇུག་བསྡུའི་དུས་ཚོད་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན། མཉམ་
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་ལུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མིའི་གལ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཿ
i. མ་དངུལ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལས་འགུལ་ཁ་གསལ་
སྙན་ཞུ་དང་འཕྱདཔ་ད་ དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥,༩༨༥.༢༠ ལུ་ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ།

ii. ས་འོག་གི་ཁ་སྒྱུར་ལམ་(diversion tunnel)གྱི་བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་ནང་ ལས་འགུལ་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་

ས་ཁམས་ཞིབ་དཔྱད་ལངམ་འབད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་

tunnel)འཐེབ་གཅིག་བསྟར་སོད་འབད་དགོཔ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་

ཆུ་མཛོད་དང་

ས་འོག་གི་ཁ་སྒྱུར་ལམ་(diversion

Coffer

Dam

གི་གསལ་བཀོད་

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦,༥༦༥.༢༤ ཡར་འཕར་སོང་ནུག།
iii. ས་ཁམས་ཞིབ་དཔྱད་ལངམ་འབད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ Head Race Tunnel གི་དོན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་

བའི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་དགོཔ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ བཀོ་བཞག་མི་རྡོ་བཏོན་ས་ཁོངས་ནང་ ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་
ནི་

རྡོ་ཕུང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ལས་

སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཐུས་འཐེབ་

དེ་ལས་

གློག་མེ་ཁང་གི་རྩི་འདམ་གྱི་ཟམ་པའི་ས་གནས་བསྒྱུར་

བསྒྱུར་བཅོས་བྱུང་མི་དང་རྣམ་གྲངས་འཐེབ་ཚུ་ལུ་

གིས་ ཟད་སོང་/རིན་གོང་ཆུད་ཟད་དངུལ་ཀྲམ་ས་༣༤༩.༦༠ འཁྲི་ནུག།
iv. ཆུ་མཛོད་དེ་

ལས་འགུལ་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུའི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་

ཁྲོམ་གྱི་གོང་ཚད་ཁར་དངུལ་སོ ད་འབད་མི་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡.༥

གིས་སྟོད་ཁ་ཐུག་ལུ་སོ་ནི་གིས་གྲོས་

ཐག་གཅད་མི་དེ་གིས་ དུས་ཚོད་དང་ ཟད་སོང་ཡར་འཕར་སོང་ཡོདཔ་དང་ ས་འོག་ལུ་གཤམ་རྡོ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འོས་
འབབ་མེད་པའི་བདེན་ཁུངས་བྱུང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་ཚུ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུའི་གྲམ་གཡས་ཐུག་ལུ་ས་
ཆད་དེ་འོང་མི་དེ་གིས་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་དུས་ཚོད་ཡར་འཕར་དང་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༧༠༡.༤༦ ཡར་འཕར་སོང་
བའི་ཁར་ ཆུ་མཛོད་སོ་སོར་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་གི་སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༨༤༤ ལུ་ཡར་འཕར་སོང་ནུག།

v. MC-༣ པའི་ལས་ཚན་ནང་ འདམ་བཙོག་བཀོ་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་འབད་ནི་དང་ འདམ་བཙོག་བཀོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་ རྩིས་གཞུང་(BOQ) གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་གྱི་གོང་ཚད་ཁར་དངུལ་
སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་ཡར་འཕར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༩.༣༧ འཁྲི་ནུག།
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vi. རིན་གོང་ཚུ་གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་འབད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་

རྡོ་སོལ་གྱི་ཐལཝ་(fly

ash)རིན་མེད་ཐོག་ལུ་སྐྱེལ་

འདྲེན་འབད་ནིའི་ཁེ་ཕན་འཚོལ་ཞིབ་མ་འབདཝ་ འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོད་དུས་ཚོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་
སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་བརྩི་འཇོག་མ་འབདཝ་

དེ་ལས་

རྡོ་ཕུང་ཚུ་གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་འབད་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༣.༡༥ འཐེབ་འཁྲི་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁོ་སྐོང་གི་ཕོག་ལམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣.༡༧ འཁྲི་ནུག།
vii. ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་

ལོ་ངོ་གསུམ་ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་དང་

ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༥༨,༦༠༨.༠༣ ལུ་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ གློག་ཤུགས་ཀྱི་ནང་ཁྲལ་དང་ འོང་འབབ་ལུ་གནོད་ནི་ཨིན་པས། ཆུ་ཚོད་རེ་
རེའི་ཀི་ལོ་ཝཊ་(kilowatt

per

hour)གི་ཅ་ཁྲལ་དེ་

སྔོན་རྩིས་བཏོན་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༡.༠༣

ལས་

དངུལ་ཀྲམ་༢.༧༠ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ནུག། ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱི་གོང་ཚད་དེ་ ཧེ་མ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་བརྒྱ་ཆ་༡༢.༡༥

ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡༠.༨༠ ལུ་མར་ཕབ་སོང་ནུག། དུས་ཚོད་ཡར་འཕར་སོང་མི་ལས་བརྟེན་ གློག་ཤུགས་ཀྱི་འོང་འབབ་གྱོང་གུད་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦,༨༧༦.༨༥ དང་ བཙོག་རླུང་མར་ཕབ་ཐབས་ལམ་(clean development mechanism)ལས་

བརྟེན་པའི་གྱོང་གུད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༥.༥༦ བྱུང་སྟེ་འདུག། ཟད་སོང་ཡར་འཕར་གྱི་སྔོན་རྩིས་ཡོངས་བསོམས་ བརྒྱ་
ཆ་༦༥ དེ་ རྣམ་གྲངས་འཐེབ་/སོ་སོ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༣༥ དེ་ དུས་ཡུན་དེ་ནང་
གོང་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་/ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་
ལག་ལེན་ཚུ་ སང་རིག་ཅན་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ནི་དང་ དུས་ཚོད་དང་ཟད་སོང་ཡར་འཕར་འགྱོ་
མི་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་ མི་དམངས་ཟད་སོང་ཚུ་ནང་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྔོན་དཔྱད་དང་ ས་ཁམས་
དང་འབྲེལ་བའི་བརྟག་ཞིབ་

དེ་ལས་

ལས་འགུལ་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཚུ་

ལངམ་འབད་མ་འབད་མི་ལས་

བརྟེན་བྱུང་མི་ ཚབས་ཅན་གྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་འདེབས་༡༢ དེ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད།
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་

ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ལྷོད་ཡོད་པའི་ ལན་གསལ་ཚུ་ལུ་འོས་མཐུན་གྱི་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་
ཡོདཔ་ཨིནན།
སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་www.bhutanaudit.gov.bt ནང་ལས་འཐོབ་
ཚུགས།

(པེརེམ་མ་ནི་པར་དྷན་)

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ངོ་ཚབ།
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