རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ནང་ ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་དང་ གོང་
འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ སྙན་ཞུ།
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DISCLAIMER NOTE
Ee review is connned to Urban Planning and Development in Eimphu Erom. Ee
review was carried out as per the objectives and program prepared by the Royal Audit
Authority. Ee nndings are based on the information and documents made available by the
audited agencies. Eis is also to certify that the auditors during the audit had neither
yielded to pressure, nor dispensed any favor or resorted to any unethical means that would
be considered as violation of the Royal Audit Authority’s Oath of Good Conduct, Ethics
and Secrecy.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞྩིབ་དབང་འཛིན།

ROYAL AUDIT AUTHORITY
Bhutan Integrity House

Reporting on Economy, Efficiency & Effectiveness in the use of Public Resources

ཨར་ཨེ་ཨེ་/ཀྲི་ཨེ་དྲི་(པི་ཨེ་-ཨེམ་ཨོ་ཌབ་ལུ་ཨེཆ་དང་ཀྲི་ཀྲི)/༢༠༡༩-༢༠/༢༥༧༥

སྤྱི་ཚེས་: ༢༥/༡༠/༢༠༡༩

དྲུང་ཆེན་མཆོག་ལུ།

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག
ཐིམ་ཕུག

ཁྲོམ་དཔོན་མཆོག་ལུ།
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།
ཐིམ་ཕུག

དོན་རྩ་: ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ནང་ ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
ཞུ་དོན་དེ་ནི་ རྩིས་ཞིབ་དུས་མཚམས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༢༠༡༤ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ འགབ་ཡོད་པའི་

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ནང་ ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ཕུལཝ་ཨིན།
རྩིས་ཞིབ་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་

བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་དེ་

ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ལུ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ (ISSAI 3000) དང་
རིམ་མཐུན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་སོན་ཚུའི་རྗེས་སུ་

འབྲང་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་དེ་ སྤྱིར་བཏང་གྱི་དམིགས་
དོན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།
1.

ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་ དོན་སྨིན་དང་ འཇོན་ཚད་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གཙུག་
སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི། དང་

2. ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གནས་ཚད་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་

ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དེ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་

དུས་མཚམས་༢༠༡༣-༡༤ ལས་ ༢༠༡༧-༡༨ ཚུན་འགབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ཤེས་རོགས་འབྱུང་ཡོད་པའི་ ལེགས་ཆའི་གསར་བཏོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ གཉིས་ཆ་ར་གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ གལ་གནད་ཅན་
གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལེའུ་༣ པའི་ དབྱེ་ཚན་༡ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་

འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་ནང་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ནང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་
འཕྲལ་མགྱོགས་ཀྱི་དང་ལེན་དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ལེའི་༣ པའི་
དབྱེ་ཚན་༢ པའི་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད།

སྙན་ཞུ་དེ་ ལྷན་ཁག་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་གནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་

པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ དྲང་བདེན་

གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་ བསམ་འཆར་ དེ་ལས་ བསམ་ལན་ཚུ་ ཞུ་ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༢༡/༡༠/༢༠༡༩

ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། ལན་གསལ་འཐོབ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྙན་ཞུ་དེ་ནང་
མཉམ་སྡེབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྙན་ཞུའི་ཟུར་སྦྲགས་ནང་ཡང་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་
ཚུ་གིས་

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་དང་

གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ལུ་

འཛིན་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འཆར་གཞིའི་ཐོག་ལས་ ལན་གསལ་གནང་དགོཔ་ཨིན།

འཛིན་སྐྱོང་དང་ལེན་འཆར་

གཞི་དེ་ནང་ ཞིབ་རོག་ཚུའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བསལ་ཐབས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྦེ་བསར་སོད་འབད་ནིའི་

དོན་ལས་ ངེས་གཏན་གྱི་དུས་ཡུན་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨
ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༥༥ (༡༦) པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་

སྡེ་ཚུ་གིས་

གསལ་བཀོད་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་

བསར་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་

བཀོད་ཡོད་པའི་འགན་འཁྲི་རྩིས་བཤད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

འཛིན་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་དང་

མཚན་རགས་

འགན་འཁྲི་རྩིས་བཤད་

གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ བསར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྗེད་དྲན་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་
དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མེད་པའི་གནད་དོན་རེ་བྱུང་ཚེ་ འཁྲི་འགན་ཕོགས་པའི་འགན་འཛིན་པ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་རྙོག་

མེད་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བར་ ཕར་བཤུད་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་

ནི་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་

འཛིན་སྐྱོང་དང་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་
(སྒྲིག་བཀོད་ཟུར་སྦྲགས་ཡོ
དཔ་)
དེ་ མཚན་རགས་བཀོད་དེ་ཡོ
ད་པའི་
དེ་འབདཝ་ལས་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ཞབས་ཏོ
ག་ལྷན་ཁག་དང་
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་

འགན་འཁྲི་རྩིས་བཤད་དང་སྦྲགས་ཏེ་
(སྒྲིག་བཀོད་ཟུར་སྦྲགས་ཡོ
གྲོས་འདེབས་བཀོད་ཡོ
ད་མི་ཚུ་
འཛིན་སྐྱོང་དང་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་
(སྒྲིག་བཀོད་ཟུར་སྦྲགས་ཡོ
དཔ་) ད
དེ་པ་)མཚན་རགས་བཀོད་དེ་ཡོ
ད་པའི་
བསར་སོད་འབད་ནི་གི་ ངེས་གཏན་གྱི་དུས་མཚམས་བཀོད་དེ་
སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ དསྤྱི་ཚེས་༢༧
འགན་འཁྲི་རྩིས་བཤད་དང་སྦྲགས་ཏེ་
(སྒྲིག་བཀོད་ཟུར་སྦྲགས་ཡོདསྤྱི་ལོ
པ་) ་༢༠༢༠
གྲོས་འདེབས་བཀོད་ཡོ
་མི་ཚུ་

ཡང་ན་ དེའི་ཧེ་མ་
གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན།
གལ་སྲིད་སྤྱི་ཟླ་༣
འགན་འཁྲིའི་རྩིས་བཤད་དེ་
ལུའམ་ད་འབད་ནི་གི་
བསར་སོ
ངེས་གཏན་གྱི་དུས་མཚམས་བཀོད་དེ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༧

གནང་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོ
ན་རེ་བྱུང་ཚེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་
ཡང་ན་ དེའི་ཧེ་མ་ གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན།
གལ་སྲིད་ འགན་འཁྲིའི་རྩིས་བཤད་དེ་
ལུའམ་
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་
དོན་ཚན་༥༥
(༡༧) པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ
ད་མི་ལྟར་ གྲོས་
གནང་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོ
ན་རེ་བྱུང་ཚེ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་
འདེབས་ཚུ་བསར་སོཅན་མའི་
ད་འབད་ནིའི་འགན་ཁག་དེ་
བཀལ་ནི་ཨིན།
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨
དོན་ཚན་༥༥ (༡༧) ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་
པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ
ད་མི་ལྟར་ གྲོས་
འདེབས་ཚུ་བསར་སོད་འབད་ནིའི་འགན་ཁག་དེ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ བཀལ་ནི་ཨིན།

རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚུ་ གང་དྲགས་མཛད་གནང་མི་དེ་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ལས་བྱེད་པ་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་
མཉམ་འབྲེལ་དང་རྒྱབ་
ཡོངས་ལུ་
བཀྲིན་དགའ་འཚོར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྐྱོར་ཚུ་
གང་དྲགས་མཛད་གནང་མི་དེ་ལུ་
ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་དང་
ཡོངས་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་འཚོར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ལས་བྱེད་པ་

(ཚེ་རིང་སྐལ་བཟང་)

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ།
(ཚེ་རིང་སྐལ་བཟང་
)

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ།
འདྲ་ཤུས་:

འདྲ་ཤུས་
1. : མི་རྗེ་བོན་ཆེན་མཆོག་ལུ། འབྲུག་གཞུང་། ཐིམ་ཕུག

རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ཡིག་ཚང་། ཐིམ་ཕུག
མི་རྗེ་བོན་ཆེན་མཆོག་ལུ། འབྲུག་གཞུང་། ཐིམ་ཕུག
3. མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། ཐིམ་ཕུག
2. རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ཡིག་ཚང་། ཐིམ་ཕུག
4. མི་རྗེ་འཁྲི་འཛིན་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། ཐིམ་ཕུག
3. མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། ཐིམ་ཕུག
5. མི་རྗེ་ལོག་ཕོགས་འགོ་འཁྲིདཔ་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། ཐིམ་ཕུག
4. མི་རྗེ་འཁྲི་འཛིན་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། ཐིམ་ཕུག
1.

5.

2.

མི་རྗེ་ལོག་ཕོགས་འགོ་འཁྲིདཔ་མཆོག་ལུ། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། ཐིམ་ཕུག

6.

འཁྲི་འཛིན་མཆོག་ལུ། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། ཐིམ་ཕུག (འདྲ་

ཤུས་༥ ཕུལ་ཡོདཔ)
7.
8.
9.

མི་རྗེ་ཞབས་ཏོག་བོན་པོ་མཆོག་ལུ། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག ཐིམ་ཕུག
བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ ཐིམ་ཕུག

མདོ་ཆེན་ལུ། ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག ཐིམ་ཕུག

10. ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ། བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྙོག་མེད་སྡེ་ཚན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན།

11. ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ། སྲིད་འཆར་སྡེ་ཚན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།
12. ཡིག་ཚང་གི་འདྲ། དང་

13. ཉེན་སྲུང་ཡིག་སོད།

དཀར་ཆག
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་་མ་་ནང་ གང་ས་བར་གས་མཛད་་ག་་ཝ་ན། ་འབདཝ་ལས་ མ་ཚོགས་་གནས་ངས་་ འཆར་
ག་དང་ང་འལ་་གག་་་ས་ ཡོངས་ོགས་་ དམ་འན་འབད་ཡོད་པ་བསམ་ོ་་ ་བན། ་ས་མ་ཚད་

ད་ས་་ག་བགས་འབད་ཚར་ནམ་ལས་ བར་ོད་འབད་་ན་པ་འཆར་ག་་ ས་་འག་པ་བདག་ང་་་
མ་ངམ་ག་ན། ན་ང་ གག་་་ས་ ང་ར་གག་་ག་བད་དང་ ཐོན་ད་འན་ང་ ་ལས་ དབང་
ཆ་དང་ ཁག་་བ་་ མ་ཚོགས་་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་ནང་ ལ་གཏོགས་ཡོད་པ་་ང་ན་་དང་ གཞན་ལས་

་་དང་ མན་ལམ་དང་འལ་ འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་་མ་་ ཤན་གས་འབད་གས་་ན། ་མ་་ མང་

་ཤོས་ ་ན་གནས་ངས་དང་ ས་ཆ་བམ་མ་དན་ག་ཅན་་ཐོན་ད་་ བ་བམ་འབད་་ནང་ ང་འག་་
དང་ བ་ག་བཟོ་་་ནམ་དང་ ་ལས་བན་ ་ང་ན་་དང་ ཡང་ན་ ལས་་་་དབང་་ཤོར་་ མ་ཚོགས་

་འཆར་ག་་ བར་བས་འབད་་ན་ཁ་འག མན་གསལ་ཡོདཔ་བན་་ མ་ཚོགས་་འཆར་ག་དང་ ང་
འལ་ལས་བན་ ཐོན་ད་་བ་བམ་་ བར་བས་སོང་་ ལ་་་འཐོབ་་དང་ ལ་་ང་ཕོགཔ་ན།

མ་ག་མ་་མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ ག་་་ར་ང་ གས་ཤོམ་སོང་་འག འག་་ མ་ཚོགས་
འཆར་ག་དང་

ང་འལ་འ་བགས་པ་བང་ལས་རང་

ང་འལ་་བ་ཚད་ོམ་ལས་བན་

ལས་་་ཤ་ལ་

གཏོགས་འབད་དཔ་འཐོན་་ཡོདཔ་དང་ འལ་ག་་བར་བ་་ མས་གས་དང་ གང་ང་་ག་བད་ནང་བར་

བས་སོང་ཡོད་་དང་གག་ཁར་ ས་མན་འབད་གས་པར་ ་ཁག་གཏང་་འག ་་འབད་བ་བས་ ལས་་་
ནང་འད་ ཕན་ན་་འལ་མན་དཔ་དང་ འན་པ་བད་་ཡོད་པ་མ་ཚོགས་་འཆར་ག་ལས་ ཐ་དད་་ཤ་སོང་
ཡོདཔ་ལས་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ཐབས་ས་་་ གནོད་པ་འང་་འག

ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ འག་་་མས་ན་མོ་དང་ འག་་ས་བ་བཅའ་མས་༢༠༡༨ ཅན་མ་འགན་
དབང་དང་འལ་“མ་ག་མ་ནང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ལས་འལ་ས་བ་” འ་འན་འཐབ་་
ཡོདཔ་ན། ས་བ་་ ལས་འལ་ས་བ་་ མན་མཐོ་ས་བ་གག་་་ལ་་གནས་ཚད་ (ISSAI 3000)
དང་འལ་གཤམ་གསལ་་དགས་དོན་་བད་་ འ་འན་འཐབ་ཡོདཔ་ན།

 མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་ དོན་ན་དང་ འན་ཚད་ཅན་བཟོ་་དོན་ལས་ ལ་མན་་གག་་
ག་བད་ཡོད་ད་ས་གཏན་བཟོ་། དང་

 མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ཐབས་ས་་ གནས་ཚད་དང་ མས་གས་་དང་ འལ་བན་ཡོད་
ད་ ས་གཏན་བཟོ་།

ས་བ་་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག་༡༠ ་འོག་་ཡོད་པ་ ས་་་་
དགས་པ་གཏད་་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་ མ་ག་མ་་ནང་ འ་འན་འཐབ་་ཡོདཔ་ན། ས་བ་་ མ་ག་

I

བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ གག་་ག་བད་དང་ ས་ཆ་ལག་ན་ ་ལས་ ལ་འན་དང་འལ་ད་འར་ལམ་

དང་ ་ལམ་་ཆ་ཤས་་་ གཙོ་བོར་བཏོན་་ཡོདཔ་ན།

གས་ཆ་བ་འས་དང་ ན་འབ་་གས་བས་འབད་ད་པ་གནད་དོན་གས་ཆ་ར་ ས་ོགས་འང་་ ན་་་
ནང་ ན་་འབད་་ཡོདཔ་ན། ད་ས་ང་བ་ གསར་གཏོད་ཐབས་ལམ་དང་ གས་ཆ་བ་འས་དག་པ་ག་གཤམ་
་བད་་ཡོདཔ་ན།

 མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་མཐའ་འར་ཐབས་ས་བག་བ་ (SEA) ་ ་་ཡ་མཐའ་འར་གག་
་ས་ད་ག་དང་ གས་བ་ང་འལ་་བ་ར་འབད་ཐོག་ལས་ མ་ག་མ་་དང་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་

་ལས་ ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ན་ཚོགས་ ལ་ཡོངས་མཐའ་འར་ན་ཚོགས་ ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ན་
ཚོགས་དང་ འཛམ་ང་་ཚོགས་ང་འལ་ལས་མ་་ནང་ལས་ ་ཚབ་ཡོད་པ་ ལས་ཚན་་མང་་་ཚན་གག་
ས་འ་འན་འཐབ་་འག

 ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་འོག་་ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་ ་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ གནམ་ོང་འཆར་ག་དད་ག་ན་

ས་བཏབ་་འ་བགས་འབད་་ཡོད་་་ས་ ལ་ཁབ་ནང་ ས་ཆ་ལག་ན་་ འ་མཉམ་དང་ ལ་མན་ ་

ལས་ ཚད་དམ་དང་ ན་བན་་་ལས་ོད་་ གནམ་ོང་འཆར་ག་ག་བད་གསལ་་་ག་ན་གས་

་ན་པས།

 ་ལོ་༢༠༡༧ ན་ མ་ག་མ་་ས་ བ་ན་ས་ང་དང་ ང་་ཕར་ཁ་ ་ལས་ ག་ང་ཁ་ ས་ངས་་
གང་ ང་བར་ང་ ང་བན་ག་ བར་པ་ས་དང་ ནམོ་ོ་ཁ་་ ས་ངས་ནང་འད་་འཆར་ག་བད་
ག་བགས་འབད་ཚར་་འག

བ་འས་་་མ་བས་བར་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ཆད་ན་དང་ ནོར་འལ་་ཡང་ ས་འན་འང་་
ཡོདཔ་དང་ གལ་གནད་ཅན་དག་པ་ག་བད་བ་ཐོག་ འོག་་བད་་ཡོདཔ་ན།
•

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ཐད་

ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་

མ་ག་མ་་་བར་ན་

་འགན་དང་

འགན་ཁག་་ར་ལས་ གསལ་ཏོག་ཏོག་ག་དཔ་དང་ མན་འག་དཔ་་མཐོང་། ད་ག་དང་འལ་བ་
ས་ཐག་མང་ཤོས་རང་ མ་་ཚོགས་་ས་གཅད་་ཡོདཔ་ལས་ མ་ག་མ་ང་འལ་་འཆར་ག་་ ཡོངས་
•

ོགས་བར་བས་སོང་་འག

ད་ོ་ཡོད་པ་འཆར་ག་་་ མས་མན་་འགན་དབང་ན་་དང་ འཆར་ག་་བར་ོད་དང་འལ་བ་་
དང་ འགན་ཁག་ ་ལས་ འགན་འ་་གསལ་་་་ོན་་ནང་ ཕན་ཐབས་ཡོད་པ་ གནམ་ོང་འཆར་ག་་

•

བཅའ་མས་གསར་བཟོ་འབད་་་ ན་འངས་་ས་་འག

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་འན་པ་བད་་ཡོད་པ་ ‘དང་ན་་ས་འཆར་’ ་ མང་ཤོས་རང་ ག་
བགས་མ་འབད་བར་ས་་འག

II

བ་ོག་་་ག་བཞག་་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ མ་ག་མ་་མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་

་འན་ཚད་དང་ དོན་ན་ཡར་ག་གཏང་ཐབས་་དགས་་ ན་་་ ་༤ པ་ནང་ ས་འབས་༡༡ ལ་་
ཡོདཔ་ན།

III

་༡ པ་: ས་བ་་ར།
༡.༡ འགན་དབང་།
ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ འག་་་མས་ན་མོ་དང་ འག་་ས་བ་བཅའ་མས་༢༠༡༨ ཅན་མ་འགན་
དབང་དང་འལ་“མ་ག་མ་ནང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ལས་འལ་ས་བ་” ་ གཤམ་གསལ་ར་
འ་འན་འཐབ་ཡོདཔ་ན།

ཀ) འག་་་མས་ན་མོ་ ་ཚན་༢༥.༡ ཅན་མ་ནང་ “ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་གག་ཡོད་ད་་འ་

དམངས་་འཐོན་ངས་་ ཚད་དམ་དང་འན་ཚད་ དོན་ན་ཅན་་་ལས་ོད་་ར་ལས་ ས་བ་བ་་དང་

ན་་འབད་་་དོན་་ན་” ར་འད་་ཡོདཔ་ན།

ཁ) འག་་ས་བ་བཅའ་མས་༢༠༡༨ ཅན་མ་ དོན་ཚན་༦༨ པ་ནང་ “ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་་་

འགན་དང་དབང་ཚད་་འོག་་ དབང་འན་འ་ས་ “དམངས་་འཐོན་ངས་་ ཚད་དམ་དང་འན་ཚད་ དོན་ན་
ཅན་་་ལས་ོད་་ར་ལས་ ས་བ་བ་་དང་ ན་་འབད་་་དོན་་ན” ར་འད་་ཡོདཔ་ན།
༡.༢ ས་བ་་གནས་ཚད་།
ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ས་བ་་ ལས་འལ་ས་བ་་ཐོག་ལས་ ལས་འལ་ས་བ་་ མན་མཐོ་

ས་བ་གག་་་ལ་་གནས་ཚད་ (ISSAI ༣༠༠༠) དང་མ་མན་ཡོད་པ་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་་
ལས་འལ་ས་བ་་ལམ་ོན་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་འལ་ འ་འན་འཐབ་ཡོདཔ་ན།
༡.༣ ས་བ་་དགས་དོན་།
ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ‘མ་ག་མ་ནང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ལས་འལ་ས་བ་’ ་

གཤམ་གསལ་་དགས་དོན་་ཐོག་ལས་ འ་འན་འཐབ་ཡོདཔ་ན།
i.

མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་ དོན་ན་དང་ འན་ཚད་ཅན་བཟོ་་དོན་ལས་ ལ་མན་་གག་་

ii.

མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ཐབས་ས་་ གནས་ཚད་དང་ མས་གས་་དང་ འལ་བན་ཡོད་

ག་བད་ཡོད་ད་ས་གཏན་བཟོ་། དང་
ད་ ས་གཏན་བཟོ་།

༡.༤ ས་བ་་བ་དབང་།
མ་ག་མ་ནང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ལས་འལ་ས་བ་་ ས་བ་ས་མཚམས་༠༡/༠༡/ ༢༠༡༤

ལས་ ༣༡/༡༢/༢༠༡༨ ན་འགབ་་ཡོདཔ་དང་ ས་བ་ལས་་་ཡང་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་འོག་་ ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་

དང་ མ་ག་མ་་ནང་ འ་འན་འཐབ་་ཡོདཔ་ན། ན་ང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ང་འལ་་་མ་་ ལོ་
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་བ་ག་་ཤ་ལས་བཅས་འབད་་ཡོདཔ་ལས་ དས་མ་དང་འལ་ ས་བ་་དང་འལ་བ་ཡོད་པ་་མ་གནས་ད་
དང་ ག་ཆས་་་ཡང་ བར་བ་འབད་་ཡོདཔ་ན།

མ་ག་མ་ནང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ལས་འལ་ས་བ་་ནང་ ས་བ་འཆར་ག་ག་ཆས་གཙོ་

བོ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་༢༠༠༢-༢༠༠༧ ཅན་མ་་་ག་བཞག་་ཡོདཔ་དང་ ས་བ་་དགས་གཏད་་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ གག་་ག་བད་དང་ ས་ཆ་ལག་ན་ ་ལས་ ལ་འན་དང་འལ་ད་
འར་ལམ་དང་ ་ལམ་་ཆ་ཤས་་་ གཙོ་བོར་བཏོན་་ཡོདཔ་ན། ས་བ་་ས་ གག་་ག་བད་དང་ འཆར་
ག་བར་ོད་དང་འལ་བ་གནས་དོན་དང་ མ་ཚོགས་་ས་ངས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་དང་འལ་བ་གནད་འགག་
ཅན་་གནས་དོན་གཞན་་་ བག་བ་འབད་་དོན་ལས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་འོག་་མ་ཚོགས་གས་ཚན་
བན་ལས་(བོམས་༡༥ ཡོདཔ) ས་ངས་ནང་འད་་འཆར་ག་༡༠ (བོམས་༢༢ ཡོདཔ) འགབ་ཡོདཔ་ན།
༡.༥ ས་བ་་ར་བཏང་ཐབས་ལམ།
ས་བ་་ནང་ ལམ་གས་དང་འལ་བ་ཡོད་་དང་ དཀའ་ངལ་་ག་བཞག་ཐོག་་ ས་བ་་ཐབས་ལམ་གས་མཉམ་

ོམ་་ལས་ ལག་ན་འཐབ་་ཡོདཔ་ན། ཐབས་ལམ་་་ལག་ན་འཐབ་་ ས་བ་་ས་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་

ང་འལ་དང་འལ་བ་ལམ་གས་དང་འལ་བ་གནད་དོན་དང་ གནས་ཡོད་་དཀའ་ངལ་་་གཙོ་བོར་བཏོན་ཡོདཔ་ན།
ཐབས་ལམ་་ཡང་ ག་ཆས་་ཚོགས་བར་བ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་དང་ མ་ག་མ་་ལས་ད་པ་་དང་ ས་
བན་འབད་ཐོག་ལས་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་ོད་འབད་བ་བས་་གདོང་ན་དང་དཀའ་ངལ་་་

ག་བཞག་་ ལག་ན་འཐབ་ཡོདཔ་ན།

༡.༦ ས་བ་་དགས་བསལ་ཐབས་ལམ།
ས་བ་འབད་བ་བས་ བ་དོན་བ་ན་དང་ གནས་ད་ད་དད་ ་ལས་ བ་ོག་ཐག་བཅད་འབད་་དོན་ལས་
གཤམ་འད་་དགས་བསལ་་ཐབས་ལམ་་ ལག་ན་འཐབ་ཡོདཔ་ན།

ཀ) མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ལག་ན་དང་ ་་མ་པ་་ ཧ་་་དོན་ལས་ མས་ག་བཅའ་
ག་དང་ག་ག་ ་ལས་ གང་་ད་ས་་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ ས་ངས་ནང་འད་འཆར་ག་
་ ད་ན་འབད་ཡོད་་དང་ ན་་་ བར་བ་འབད་ཡོདཔ།

ཁ) མ་ག་མ་ནང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ང་འལ་དང་འལ་བ་ས་ད་་དང་ དང་ན་དང་ གདོང་ན་
་ ཧ་་་དོན་ལས་ མ་་ཚོགས་་ཞལ་འཛོམས་་ས་ད་་ བར་བ་འབད་ཡོདཔ།

ག) མ་ག་མ་ནང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ར་ལས་ གས་ཤོམ་་ཧ་་་དོན་ལས་ ཞབས་
ཏོག་ན་ཁག་འོག་་ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་དང་ མ་ག་མ་་ནང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་ོད་

འབད་་ནང་ ལ་གཏོགས་ཡོད་་ལས་ད་པ་གཙོ་བོ་་་ ་བ་ས་ལན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ང་་བསམ་འཆར་་
བས་འག་འབད་ཡོདཔ།
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ང་། མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་ོད་ནང་ གདོང་ན་དང་ གནད་དོན་་ར་ལས་ ཧ་་་དང་ ལ་
ཡོངས་དང་

ས་ངས་ནང་འད་་གནས་མ་གས་ཆ་ར་ནང་ཡོད་པ་མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ང་འལ་་་མ་

་བ་དོན་བ་ན་འབད་་དོན་ལས་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་ མ་ག་མ་་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་
འ་འན་འཐབ་ཡོད་པ་མས་བན་དང་ བར་བ་་བ་དོན་་བ་ན་འབད་བར་སོང་ཡོདཔ།

ཅ) མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ང་འལ་་དོན་ལས་ གནས་ཡོད་་ལམ་གས་དང་ ་མ་་ཧ་་་དོན་ལས་ མ་
མག་གསལ་་ག་འ་འན་འཐབ་ཡོདཔ།

ཆ) ས་བ་་བ་ོག་་བ་ན་འབད་ པར་ས་དང་འལ་བ་བ་ད་་ བ་ན་འབད་ཡོདཔ། དང་

ཇ) མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ང་འལ་ནང་ ཡང་བར་འང་་དང་ མས་བན་མ་འབདཝ་ ་ལས་ གདོང་ན་
ཡོད་པ་གནད་དོན་་ ཧ་་་དོན་ལས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་ ན་མ་ས་བ་ན་་
་དང་ བ་འཚོལ་ན་་་ ་ལས་ གཞན་ད་ག་་ན་་་ བར་བ་འབད་ཡོདཔ།
༡.༧ ས་བ་་གདོང་ན་།
མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ ་མང་་་་ག་ནམ་ལས་ ས་བ་འ་འ་འན་འཐབ་པ་བས་ ས་
བ་་ཚན་་ གདོང་ན་མང་རབས་ག་འང་ཡོདཔ་ན། ་་ དག་པ་ག་གཤམ་་འད་་ཡོདཔ་ན།

ཀ) དགས་བསལ་་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཐད་ ག་ཆས་དང་ ཐོ་ག་་ ལ་མན་་་ལས་ ན་ང་
འབད་་དཔ་ལས་ ག་ཆས་དང་ ག་ཐོ་་འཐོབ་གས་པར་གནམ་ད་ས་ད་་ཁག་འག

ཁ) མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ འཆར་ག་དང་ང་འལ་དང་འལ་བ་ག་ོད་ངམ་་ མང་ཤོས་རང་
ག་བཏོན་འབད་་དཔ་ལས་ ག་ཆས་་་ ས་བ་འབད་མ་གས་པར་ཡོདཔ། དང་

ག) ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག་་ མང་ཤོས་རང་བར་ོད་འབད་་ཡོདཔ་ལས་ ་་འཆར་ག་དང་ མ་དལ་
་བ་དོན་་ མང་ཤོས་རང་ག་བཏོན་འབད་་ན་འག
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་༢ པ་: ་ོད།
༢.༡

འག་ལ་ཁབ་ནང་མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ།

འག་་ ་ལོ་༢༠༠༥ ་ ་ོབས་བོམས་བ་ཆ་༣༠.༩ མ་ཚོགས་ནང་ འཚོ་ཐབས་འབད་ཡོད་་དང་དཔ་ད་ ་ལོ་

༢༠༡༧ ་ བ་ཆ་༣༧.༨ མ་ཚོགས་ནང་གནས་ཡོད་པ་ མ་ཚོགས་ང་འལ་མགས་ཚད་ཅན་་་ལས་འ་བ་ལ་

ཁབ་ག་ན། ་ལོ་༢༠༠༥ དང་ ༢༠༡༧ ་བར་ན་ འག་་ ་ོབས་་ངས་ཁ་༩༢,༡༦༣ ་ཡར་ང་སོང་ཡོདཔ་དང་

མ་ཚོགས་ནང་་ོབས་༧༨,༨༥༦

(་

ོབས་ཡར་ང་ལས་བ་ཆ་༨༥) ་ཡར་ང་
སོང་་འག འག་་་ོབས་ཡར་ང་་
ཚད་ག་་

ལོ་བར་བན་བ་ཆ་༡.༣

ནམ་དང་ ་ལོ་༢༠༡༧ ན་ ་ ལ་
ཡོངས་་ོབས་་ཤོང་ཚད་་

ས་ཆ་

km2 ་་ངས་༡༩ ན་པས། ་ོབས་
་བ་བམ་

(་ོབས་་ཤོང་ཚད) ་

ས་ཆ་་ཚད་དང་ ཤོ་མས་ད་པར་ མ་

འག་་་མས་ན་མོ་་ཚན་༢༢ པ་ བམ་ཚན་༡ པ་ནང་ “་ར་རང་སོ་་

་དང་ དཔལ་འོར་ མཐའ་འར་་བ་འོར་ང་འལ་དང་ འན་ང་ནང་ ཐད་
ཀར་ལ་གཏོགས་་ཕན་གས་་

བཙག་འ་བ་པ་ས་གནས་་གང་་་ དབང་

ཚད་དང་དབང་འན་ར་ལ་འབད་ད་” ར་འད་་འག

མ་་་ མས་མན་་འན་ང་་ ག་བགས་དང་ ་ཚབ་་བཙག་འ་ ་
འགན་དང་

དལ་འལ་་རང་ང་་ད་་ཡོད་པ་ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་

༢༠༠༩ ཅན་མ་ (༢༠༡༤ ་ དག་བས་འབད་ཡོདཔ) ་ན།

མ་་བཅའ་ག་༢༠༡༡ ཅན་མ་་ནང་ ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་༢༠༠༩ ཅན་
མ་ལག་ན་་་མ་་ཁ་གསལ་་བད་་ཡོདཔ་ན།

ག་ོང་ཁག་་ ཤོང་ཚད་མཐོ་ཤོས་ (ས་ཆ་

km2 ་ ་ངས་༦༧.༡) ནམ་དང་ མགར་ས་ོང་ཁག་་ ཤོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ (ས་ཆ་ km2 ་ ་ངས་༡.༣) ན་
པས།

་ལོ་༢༠༡༧

་་༥ པ་ན་ འག་་་ོབས་བོམས་ལས་

བ་ཆ་༢༢.༢ ་ མ་་བ་ནང་གནས་་ཡོདཔ་དང་ ་ནང་
ལས་

མ་ག་མ་་་

་ངས་༡༡༤,༥༥༡

ོབས་མང་་ཤོས་་མ་ཚོགས་་བ་ན་པས།

གནས་པ་་

མ་ག་མ་་

་ ས་ཆ་ km2 ་ ་ངས་༤,༣༨༩ གནས་ཡོད་པ་་ོབས་

་ཤོང་ཚད་མཐོ་ཤོས་ནམ་དང་ ད་གས་ག་མ་་་ ས་ཆ་

km2 ་ ་ངས་༨༥༦ གནས་པ་ཤོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ན་པས།
མ་་་ནང་

འཚོ་ཐབས་འབད་་ཡོད་པ་་ོབས་ད་ལས་

ན་ས་གང་ཚོགས་་བཀའ་་ནང་ “ཚོགས་ང་་ འག་གང་་འལ་

ཡོད་ལས་་་ལས་

་མཐོ་འ་དཔོན་་ས་བབ་ད

་ས་ གཤམ་

གསལ་་དགས་དོན་་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་་ད་ས་དང་མས་དོན་་

གནད་དོན་ཐད་ བད་འལ་ན་ཁག་་ ཞལ་བད་འས་ཚོགས་་ག་་་

ན། “མ་ཚོགས་་ང་འལ་་ གང་་བ་ད་ས་དང་ བདག་ང་་

བར་གས་ཐོག་ ་་དང་ དཔལ་འོར་ ་ལས་ མཐའ་འར་ན་བན་་

་ལས་ འན་ཚད་དང་ དོན་ན་ཅན་་ང་འལ་གཏང་་་ ཕན་གས་

འབད་།” ཞབས་ཏོག་་ལ་ཡོངས་ས་ོན་ཚོགས་ང་ངས་༢༠ པ་་ ་ལོ་
༢༠༡༨ ་་༡༠ པ་ ་ས་༩ ་ཚོགས་གནང་ག

མངམ་ ང་གབ་་གས་ཚན་་ནང་ ས་་ཡོད་ང་ ལ་ལས་མ་་བ་ནང་གནས་ོར་འབད་་འག
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་འབོར་བ་ས་་འར་བ་དང་

ང་གབ་ལས་

མ་ཚོགས་ནང་གནས་ོར་་མགས་ཚད་ཡར་ང་འ་་དང་འལ་

མ་ཚོགས་ང་འལ་་་མ་ཡོངས་ོགས་ནང་ ‘མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་’ ་ གལ་གནད་ཅན་་དས་དོན་
ཡོདཔ་ན། ན་ང་ མ་ཚོགས་ང་འལ་ས་ དཔལ་འོར་་་བས་་འབག་འོང་ང་ འཆར་ག་ད་པ་མ་

ཚོགས་ང་འལ་་ས་ གས་ཤོམ་ད་པ་ན་ག་དང་ ས་ཆ་ང་ཚད་དང་ གནས་ང་་་ཚོང་ ོད་མ་འ་མཉམ་

དཔ་དང་ མས་འགལ་་ང་འལ་ ལ་སོགས་པ་དཀའ་ངལ་དང་ གདོང་ན་་འང་་ན། ་བམ་མ་དཀའ་ངལ་
དང་ གདོང་ན་་ མང་ཤོས་རང་ འག་་མ་་་ནང་ གནས་་ཡོདཔ་དང་ མ་ཚོགས་་ས་ ད་ོ་གནས་ཡོད་་་
ོབས་་་ ཞབས་ཏོག་་ལངམ་་ོད་་་ ་ཁག་གཏང་་འག
༢.༡.༢

འཆར་ག་་མ་་བ་འས།

ག་མ་༡ པ་ནང་ གསལ་ོན་འབད་་ཡོད་དོ་བམ་ འཆར་ག་་མ་་བ་འས་གཙོ་བོ་རང་ ང་འལ་་འཆར་
ག་་དང་ ང་འལ་་ག་ག་་ ་ལས་ བཟོ་བད་་ལམ་ོན་་ན་པས།

ག་མ་༡ པ་: འཆར་ག་་མ་་བ་འས་།
མ་ཚོགས་ང་

འལ་འཆར་ག།

● ལམ་ང་འལ་འཆར་ག།
● བཟོ་བད་འཆར་ག་།
● ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་།
● ས་ངས་དང་ན་་འཆར་ག།

ང་འལ་དམ་འན་
་ག་ག་།

● ང་འལ་འཆར་ག་་་ ཕན་གས་འབད་་དོན་ལས་ ན་འད་འབད་་ཡོད་པ་
ག་ག་།

● ས་ཆ་ལག་ན་དང་ ང་མ་བཟོ་ན་་་མ་ ་ལས་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་
་བ་དོན་་ ད་་ཡོདཔ།

མ་ཚོགས་བཟོ་

བད་ལམ་ོན་།

● འཆར་ག་འཆར་ང་དང་ དགས་དོན་་བ་ཐབས་་ བཟོ་་ཡོད་པ་ག་ག་།
● ཆ་འག་འབད་་ན་པ་ དགས་དོན་་ ་ལས་ འཆར་ག་དང་བཟོ་བད་་ག་

་་ཁ་གསལ་བ་ཡོད་པ་ཐོག་ག་ འལ་ཡོད་ པར་ས་དང་ ད་མ་་དང་གས་
ད་་ཡོདཔ།

འང་ངས་: ཞབས་ཏོག་ལས་ངས། ཞབས་ཏོག་ན་ཁག

འག་ལ་ཁབ་་འཆར་ག་ང་རབས་ནང་ ས་ཆ་ལག་ན་་ཐབས་ས་དག་པ་ག་ ལག་ན་འཐབ་་འག ས་ཆ་མ་
བ་དང་ ས་ཆ་་བོམས་ ་ལས་ ས་ཆ་ང་འལ་་ལམ་ོན་་ ར་གས་༡ པ་ནང་ ཁ་གསལ་བ་་ཡོདཔ་ན།
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༢.༡.༣

གང་ང་་བཟོ་བད།

མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་གང་ང་་བཟོ་བད་་ ་དམངས་གག་་་གང་ང་བཟོ་བད་ལས་སོ་
སོ་ཡོདཔ་ན། མ་་ ཡང་ན་ ས་ངས་ང་འལ་་འཆར་ག་་ ད་ས་བར་བས་་ མ་ཚོགས་ས་ངས་་

འཆར་ག་དང་ ང་འལ་ནང་ལ་གཏོགས་ཡོད་པ་ གང་འལ་་ལས་་་ས་མ་དོ་བར་ གཞན་་་ན་་ཡང་་

ཤ་རང་ཡོདཔ་ན། འཆར་ག་དང་ང་འལ་་་མ་་ནང་ ལ་གཏོགས་ཡོད་པ་ ལ་གཏོགས་པ་གཙོ་བོ་་ པར་ས་
༡ པ་ནང་ གསལ་ོན་འབད་་ཡོདཔ་ན།
པར་ས་༡ པ་: གང་ང་་བཟོ་བད།
ད་ས་བཟོ་་/གང་་ལས་་།

(་ཚོགས། ན་ས་གང་ཚོགས། ནང་ད་ན་ཁག ཞབས་ཏོག་ན་ཁག ལ་ཡོངས་ས་ཆ་

ན་ཚོགས། ལ་ཡོངས་མཐའ་འར་ན་ཚོགས། སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག བན་ས་
ན་ཁག བ་བད་ན་ཁག ལ་ཡོངས་ས་དད་བད་འན།)
འཆར་ག་ལག་ན་་དབང་འན་།

(ས་གནས་གང་ – མ་་། ོང་ཁག་་། ད་འོག་།)
མ་དལ་ན་་།

ས་ཆ་་བདག་།

(་ཚོགས། འག་གང་། འཛམ་ང་དལ་ཁང་། ་་ཡན་ང་འལ་

(ར་།, གང་། གག་།)

དལ་ཁང་། ་གང་། ས་གས་མ་དལ་། ཇ་ཀ། འཛམ་ང་་
ཚོགས། ར་།)

འང་ངས་: ཞབས་ཏོག་ལས་ངས། ཞབས་ཏོག་ན་ཁག

ལ་ཁབ་ནང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་་མཐོ་གག་་་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ནམ་དང་ ཞབས་ཏོག་
ལས་ངས་ས་ལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་་ཐབས་ས་དང་ ད་ས་་ག་ཆས་དང་ འཆར་ག་་བམ་ན།

བས་བབས་

་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བམ་མ་ ནང་འད་གནམ་ོང་འཆར་ག་་ད་པ་ ལས་མ་དང་འཆར་ག་་

བར་ོད་འབད་་ལས་་་ ས་གནས་གང་ང་ལས་་ན་པས། ས་ངས་་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཡོངས་ོགས་་ག་

བཞག་་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་བམ་་་ མ་་འགན་དབང་བམ་་མཐོངམ་མས། བས་བབས་་ འག་
་གནམ་ོང་འཆར་ག་དད་ག་༢༠༡༩

ཅན་མ་་

་ཚོགས་ས་ཆ་ོར་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་

ག་ལམ་ོན་་དོན་ལས་ དགས་བསལ་་བཅའ་མས་ག་ན་འག

མ་ཚོགས་འཆར་

་ལོ་༢༠༠༡ ་ གསར་བགས་འབད་་ཡོད་པ་ ཞབས་ཏོག་་ལ་ཡོངས་ས་ོན་ཚོགས་ང་་ ཞབས་ཏོག་་འཆར་ག་
དང་ང་འལ་དང་འལ་བ་ན་ཁག་་ང་ན་བགས་་

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ས་་འན་པ་ཚོགས་ང་ག་ན།
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ཚོགས་ང་་་་འགན་གཙོ་བོ་རང་ མ་ཚོགས་དང་འལ་བ་ ད་ས་དང་ འཆར་ག་ ལས་མ་ མས་བཟོ་ ལ་
སོགས་པ་་ཐོག་་ ཐབས་ས་ོན་་དང་ དགས་བསལ་་་འགན་་ མ་ཚོགས་ང་འལ་་གནད་དོན་་ར་

ལས་ ན་ཁག་་ཞལ་བད་ན་་་ན་པས། ་ལོ་༢༠༡༩ ་་༨ པ་ནང་ ཚོགས་ང་་ ཞབས་ཏོག་་ལ་ཡོངས་

ཚོགས་ང་ར་ ང་གསརཔ་བཏགས་ག
༢.༢

མ་ག་མ་ནང་མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ང་འལ།

ག་ཆས་་ ན་ང་འབད་་ད་ང་ མ་ག་མ་་འཆར་ག་༡ པམ་་ ་ལོ་༡༩༦༡ ་ ལོ་་འཆར་ག་༡ པ་
འ་བགས་འབད་་དང་གག་ཁར་

བཟོ་ཡོདཔ་བམ་ག་འག

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་༢༠༠༢-༢༠༢༧

་ལོ་༡༩༦༢ ལས་ འག་་འར་ལམ་དང་པམ་་ བཟོ་ན་འབད་ཚར་ག ་ལོ་༡༩༦༦ ་ མ་ག་་འག་གང་་ལ་

ས་་བ་་བར་སོང་ག ་ལོ་༡༩༦༠ ་ངས་་ མ་་་ བདག་ང་་་བ་འབད་ བར་ན་འབད་བ་བང་ཡོད་པ་

བས་ས་ོང་མཐའ་ར་་ ་བད་སོང་ག འར་ལམ་དང་གས་ ས་ཆ་་ཚད་ོམ་་ གག་་ས་ཆ་་ང་འལ་གཏང་

ག - ང་བན་ག་་ ལ་གང་བན་ང་དམག་་དང་ ང་གཟམ་ཏོག་་ ལ་གང་འག་་འགག་་ ་ལས་ བ་
ན་ས་ང་་ ལ་པོ་་ང་དམག་་ བར་་ས་་ DANTAK དང་ ང་མ་ག་་ ་གར་གང་ཚབ། ་ལོ་༡༩༧༠

་ངས་ལས་ སོ་ནམ་་ང་་ ག་གཡོགཔ་་ངས་ཁ་ཡར་ང་འ་་་དོན་ལས་ ོད་མ་དང་ ག་ཚང་་བཟོ་ན་

འབད་ག ་ལོ་༢༠༠༨ ལས་ར་ མ་་ནང་ བཟོ་ན་ཡར་ང་སོང་ཡོད་་་ དལ་ཁང་་བ་ས་ བཟོ་ན་་ན་འལ་

བཀག་ཆ་འབད་བ་ལ་་ དཔ་སོང་་འག ་ལོ་༢༠༠༨ ་ ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག་་མཐའ་དད་འབད་་ ་

བད་འབད་་ཡོད་པ་ས་ངས་་ནང་ ས་ཆ་གསརཔ་་ ར་ོད་འབད་ག ་་ ཚོང་འལ་་དོན་ལས་ལག་ན་འཐབ་་

ཡོད་ང་ མང་ཤོས་རང་ ོད་མ་་བཟོ་ན་འབད་ག

–Thimphu’s growing pain: Manka Bajaj

(༠༡.༠༨.༢༠༠༤ ་ བར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་) ཅན་མ་དང་འལ་བ་ན་ ་ལོ་༡༩༦༤ ་ བམ་ཡོད་པ་འཆར་ག་༡ པམ་

་ ག་བགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ་ལོ་༡༩༨༤ ་ འཆར་ག་༢ པམ་་ས་ མ་ག་མ་ང་འལ་་ལམ་ོན་
འབད་ག མ་ག་མ་་ས་མཚམས་་ ་ལོ་༡༩༩༩ ་ ༨ km2 ལས་ ༢༦ km2 ་ ་བད་འབད་་ཡོདཔ་དང་ ་

ལོ་༢༠༠༣ ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ ང་ོགས་བ་ན་ས་ང་དང་ ོ་ོགས་གསར་་ཐང་་ ོན་པོ་

ན་ཚོགས་ས་ ཆ་འག་བ་ག ག་་་ མ་ག་མ་ནང་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ མ་ག་བཟོ་
བད་འཆར་ག་ཨམ་ས་ལམ་ོན་འབད་་འག

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་ོད་འབད་་འ་འད་་ལས་་་ མ་ག་མ་་ནམ་དང་ ས་གནས་གང་
་བཅའ་མས་༢༠༠༩ ཅན་མ་ (༢༠༡༤ ་ དག་བས་འབད་ཡོདཔ) ས་ དབང་ཆ་ན་ཡོདཔ་བན་་ མ་ག་མ་་
ས་ཐག་ད་་འས་ཚོགས་མཐོ་ཤོས་རང་ མ་དཔོན་་ད་བགས་ཐོག་ བཙག་འ་ལས་བ་པ་འས་་༨ འབད་་
མ་་ཚོགས་་་ན། མ་་ཚོགས་་་ ས་་ལས་ོད་དང་འལ་བ་ད་ས་་བམ་་དང་ གང་་ས་ཆ་་

བདག་ང་དང་འན་ང་འབད་་ ་ལས་ ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག་་ ཆ་འག་འབད་་ འཆར་ག་དང་ན་པ་
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ང་འལ་་ཕན་ཐབས་འབད་་ མ་ཚོགས་ནང་གནས་ོད་་་ གསོ་བ་དང་ ན་ང་ བ་ང་་དོན་ལས་ བཅའ་ག་
་ བམ་་དང་ བར་ོད་འབད་་ ལ་དང་ འས་ ་ཆ་་བ་ན་འབད་་དབང་ཆ་་འག

ག་་་ ནང་ད་ནང་ོལ་འན་ན་ཁག་་ ས་གནས་གང་་ག་འན་ལས་་ནམ་དང་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་་
འགན་་ མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་འལ་བ་ མང་་ཤོས་འལ་ག་་རང་གས་ན་པ་ ལས་་་་བད་དང་ ་

ོག་འབད་་ ་ལས་ འཆར་ག་དང་ད་ས་བཟོ་་་ན། ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་གསར་བཟོ་མ་འབད་བ་་མ་
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ད་ས་་ག་ཆས་་ས་ ལ་ཡོངས་་གནས་མ་་འཆར་ག་་ ན་ཁག་(་བང་
་ོལ་འན་ན་ཁག་དང་ ད་ོ་ཞབས་ཏོག་ན་ཁག) ས་བམ་་ ས་གནས་་གནས་མ་ནང་ མ་་ས་མཚམས་་

ནང་འད་་ མ་ག་མ་་(འ་ཐོག་་ ོལ་འན་ན་ཁག་འོག་་ མ་ག་མ་་ལས་འན) དང་ ས་མཚམས་་
་ཁར་ མ་ག་ོང་ཁག་ས་བར་ོད་འབད་ཡོད་པ་བ་ོན་འངམ་མས།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ ལག་ན་་དོན་ལས་ ཆ་འག་འབད་ཚར་བ་ལ་ལས་ ་བང་་མ་ག་མ་་
ལས་འན་་དོན་ལས་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་ོད་འབད་་དང་

མ་ག་མ་ང་འལ་་དོན་ལས་

འག་་མ་་བཅའ་མས་༡༩༩༩ ་ གནས་་འག ་བང་ མ་ཚོགས་་གནད་དོན་དང་ དགས་བསལ་་ མ་
ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ས་བན་འབད་་

གལ་ཅན་་ས་ཐག་གཅད་་འས་ཚོགས་་

ཞབས་ཏོག་་ལ་

ཡོངས་ས་ོན་ཚོགས་ང་་ན་པས། ད་ོ་ མ་ག་མ་་་ ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་་འོག་་ནམ་དང་ མ་
ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་ོད་འབད་་འགན་ཁག་འ་་ཡོདཔ་ན།

༢.༢.༡

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག།

བཟོ་བད་འཆར་ག་་ས་ ས་ངས་་བཟོ་བད་ང་འལ་ཚད་འན་འབད་་དང་ ་དམངས་དབང་འན་་་ བད་
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་བད་དོན་གཙོ་བོ་རང་ རང་བན་གནས་ངས་དང་ ལམ་ོལ་་ོལ་ན་གས་མཉམ་ོམ་་ཕན་ས་ཡོད་པ་ས་ཆ་ལག་ན་་འཆར་ག་

ཐོག་ ས་ངས་ང་འལ་་ཐབས་ས་བམ་་་ན། ་ས་ གཙོ་ཅན་་གནད་དོན་་ས་བང་འབད་་ མ་དལ་་དས་མ་དང་གས་ ན་བན་ལག་ན་་འཆར་ག་

ོན་པ་ས་མ་ཚད་པར་ ན་ག་དང་ཞབས་ཏོག་་ཐད་ དང་ན་་ས་འཆར་ཁ་གསལ་་ོན་གསཔ་ན། མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ས་ དང་ན་འབད་ད་པ་

གལ་ཅན་་གནད་དོན་་ ་ལས་ ལ་འན་ བ་འག་ ་བས་དང་ གདོང་ན་་ོན་་དང་ བཟོ་བད་འཆར་ག་གས་བས་འབད་་ བག་བ་དང་ གདམ་ཁ་་
ནམ་ན། བཟོ་བད་འཆར་ག་་ དགས་བསལ་་ མ་འོངས་པ་་གནས་ོད་འབད་་་་ བ་་དོན་ལས་ བཟོ་བད་འབདཝ་ན། ་ས་ མ་་་ མ་ཚོགས་་
གས་ཚན་༡༦ ་ ཁ་དཝ་ན། ཆགས་གནས་་བཟོ་མ་དང་ ་ོབས་་མང་ང་ ་ལས་ རང་བན་གནས་ངས་དང་ ས་ཆ་ད་མ་དང་འལ་ མ་ཚོགས་་གས་ཚན་
་ནང་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་༡ དང་ ཡང་ན་༢ ཡོདཔ་ན།
-

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་མཐའ་འར་བག་བ་་ཐབས་ས་༢༠༡༨ ཅན་མ།

- ་ལོ་༢༠༡༥ ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ ས་འཆར་བདཔ་བན་་ བ་ན་ས་ང་ཕོ་ང་་མ་ཚོགས་གས་ཚན་ཆ་ད་གཏང་་ མ་ཚོགས་གས་ཚན་
༡༦ ་ཚབ་་ ༡༥ ་ས་མན་བཟོ་ཡོདཔ།

་དང་ ལམ་ོན་ན་་ ་ལས་ ན་འབ་་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ག་ན་འབད་་དང་ འཆར་ག་་ ཞབས་
ཏོག་དང་ ས་ཆ་ང་འལ་་ན་ང་་ཐབས་ས་ག་ན།
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མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ས་ མ་ག་མ་ནང་ འཆར་ག་དང་ང་འལ་་ ལམ་ོན་འབད་་དང་ ་ཡང་

ས་ཆ་་ཚད་༢༦ Km2 འགབ་ཡོད་པ་མ་ག་མ་ང་འལ་་ལོ་་༢༥ ་འཆར་ག་ནམ་དང་ ་ལོ་༢༠༠༣ ་ ོན་

པོ་ན་ཚོགས་ས་ཆ་འག་བ་ཡོདཔ་ན།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་

ཆ་འག་བ་པ་བས་

བཟོ་བད་

འཆར་ག་ད་པ་མས་་ས་ངས་་དང་ བཟོ་བད་འཆར་ག་གནང་ལ་འབད་ཡོད་པ་ས་ངས་་ནང་ འག་་ང་
མ་ག་ག་༢༠༠༢ ཅན་མ་་ འལ་བན་འབད་་ཡོདཔ་དང་ ་བས་ ས་ངས་་་ནང་ ང་འལ་དམ་འན་་

ག་ག་ (DCR) ་དང་ཡང་ མཉམ་གག་འ་བབ་པ་ཆ་ན་འག མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་ོད་་
ང་འལ་དམ་འན་་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་ས་ ལམ་ོན་འབད་ག

་ལོ་༢༠༡༥ ་ མ་ག་མ་་ས་ བར་ོད་འབད་ཡོད་པ་ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག་༡༢ ་དགས་གཏད་

བད་་ འདས་པ་ལོ་་༡༢ ནང་ བར་བས་སོང་ཡོད་་་མཉམ་བ་འབད་་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ས་
མན་་ཐོན་མ་ག་ོན་་འག ང་འལ་དམ་འན་་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་་ མ་་ཚོགས་་ས་ཆ་འག་མཛད་

ཡོད་པ་ མང་་ཤོས་ ས་ཆ་ལག་ན་དང་ ཚབས་ན་་ས་ཆ་ལག་ན་་ འ་ོན་འབད་ཡོད་པ་ ང་འལ་དམ་

འན་་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་བར་བཟོ་འབད་ཡོད་པ་ཐོན་མ་ག་ན། ་ལོ་༢༠༡༨ ་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་

འག་་ང་མ་ག་ག་༢༠༡༨ ཅན་མ་གསར་བཟོ་འབད་་་ས་ འག་་ང་མ་ག་ག་༢༠༠༢ ཅན་མ་དང་ ང་
གབ་བཟོ་ན་བཅའ་ག་༢༠༡༣ ཅན་མ་་ ཆ་ད་སོང་་འག ཞབས་ཏོག་དང་ ན་ག་བཟོ་ན་་ཐད་ མ་ག་བཟོ་

བད་འཆར་ག་ཨམ་་འལ་ཆགས་ཡོད་་ འག་་ས་བཅའ་མས་༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་ འག་་བཟོ་བད་ལམ་ོན་
༢༠༡༤ ཅན་མ་ འག་་ང་མ་་གསང་གས་༢༠༡༨ ཅན་མ་ ཞབས་ཏོག་་ཐབས་ས་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་ འག་་མ་

ཚོགས་ཐབས་ས་༢༠༠༨ ཅན་མ་ ལ་སོགས་པ་བམ་མ་བཅའ་མས་དང་ ག་ག་ ་ལས་ གནས་ཚད་དང་ གསང་གས་
གཞན་ཡང་་ཤ་རང་འག

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་་
ཤོས་ཡོད་པ་ལམ་ོན་་

ཡོད་པ་ས་ངས་་ར་དང་

མ་ག་མ་་འོག་་
མ་ག་བཟོ་བད་

འཆར་ག་ཨམ་ནང་ད་་ཡོད་པ་ས་ངས་་

འགབ་པ་ང་འལ་བཟོ་ན་་ག་ག་༢༠༠༤
ཅན་མ་་ན་པས།
པ་ས་ངས་་
འན་་

མ་ག་མ་་འོག་་ཡོད་

ཚད་འན་་་བར་ོད་དབང་

མ་ག་མ་་ནམ་དང་

མ་་ས་

ངས་ས་མཚམས་་་ཁར་ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་འོག་

ང་འལ་ཚད་འན་་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་

ག་ཨམ་་འཆར་ང་དང་ དགས་དོན་་བ་ཐབས་་ མ་ག་མ་་ནང་
ང་འལ་་ གས་མན་བཟོ་་དོན་ལས་ན།
་ས་
དང་

ལག་ན་འཐབ་ཡོད་པ་ས་ཆ་ད་བ་/བ་བམ་ས་ངས་(ོད་མ་

ས་ཆ་ད་བ་འས་་ལག་ན་འཐབ་་

་ལས་

ཚོང་འལ་དང་

དགས་བསལ་་གཡོག་་ས་ངས་ ལ་སོགས་པ་) དང་ ས་ཆ་ལག་ན་འཐབ་

ཡོད་པ་ཚད་ག་ (ང་མ་་མཐོ་ཚད་དང་ ཤོང་ཚད་ ་ལས་ བཟོ་མ་་
གསལ་་་་ོན་ཡོདཔ་) ་ལས་ ང་མ་་ཆ་ཤས་(ང་མ་་ད་བ་

གསལ་་་་་ཡོདཔ) ་ ཚད་འན་འབདཝ་ན།

་ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ན། ཚད་འན་དང་ ལམ་

ོན་་ས་མ་དོ་བར་ འཆར་ག་་མཐར་འལ་ཅན་
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་བར་ོད་འབད་གསཔ་ས་བན་བཟོ་་དང་ འཆར་ག་འཆར་ང་་འབ་་ ་ལས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་
ག་ན་བན་བས་འག་འབད་་

ཐབས་ས་ོན་ཡོད་པ་གནས་ཚད་་་ལས་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་

ཨམ་་ཆ་ཤས་གཞན་ཡང་ཡོདཔ་ན། ‘Precinct Plan’ དང་ ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག་ ་ལས་ ལ་ཡོངས་་བ་
ང་ོགས་དང་

ན་་ཨར་

གཞན་མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་

ས་འཆར་བད་ཡོད་པ་ཁག་་བ་ལས་

འལ་་བམ་མ་གལ་ཅན་་ཆ་ཤས་དག་པ་ག་ ར་གས་༢ པ་ནང་ ཁ་གསལ་བ་་ཡོདཔ་ན།
༢.༢.༢

མ་དལ་་བ་ར།

མ་ཚོགས་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ཆ་ཤས་ཁག་་ཏོག་ཏོག་ག་ འཆར་ག་་བསམ་ག་བད་་ལས་འ་བགས་
བར་ོད་དང་ མག་མ་བ་ན་ འཆར་ག་་མ་དལ་་ག་་་ན་ཡོདཔ་ན་ན་ས་དཔ་་ན།

མ་ག་བཟོ་

བད་འཆར་ག་ཐད་ ལམ་གས་ང་འལ་དང་ གས་བ་ཡར་ས་གཏང་་ལ་སོགས་པ་ ཆ་ཤས་་མ་བས་བར་

ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་་ན་ག་བཟོ་ན་དང་ང་འལ་་དོན་ལས་ མ་དལ་ོམ་་དཔ་འག མ་ག་བཟོ་
བད་འཆར་ག་ཨམ་་ས་ངས་་ནང་འད་་ཡོད་པ་ག་ས་་ས་ངས་་ནང་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་བཟོ་་
དང་ ས་ངས་་་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་་དང་ ཤོ་མངས་བཟོ་་དོན་ལས་ མ་དལ་་ཤ་དཔ་འག ནང་
འད་ས་ངས་འཆར་ག་་་མ་ལས་

བཟོ་ཚར་་ཡོད་པ་ས་ངས་ལ་་ག་ང་འལ་གཏང་་དོན་ལས་

པ་མ་དལ་དག་པ་ག་ གཤམ་་འད་་ཡོདཔ་ན།

གཏང་ཡོད་

འག་་མ་ཚོགས་ང་འལ་ལས་འལ་ (BUDP-II) - འཛམ་ང་དལ་ཁང་།
BUDP-II ་ འཛམ་ང་དལ་ཁང་ས་ ས་མཚམས་༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༩ ན་ མ་དལ་བ་ར་འབད་་ཡོདཔ་དང་
་ནང་ གཤམ་གསལ་་ཆ་ཤས་་ད་་འག
•
•
•

མ་་མ་དལ་དང་ འན་ང་ – USD ས་ཡ་༡.༥ + USD ས་ཡ་༠.༧༠

མ་ག་ང་ོགས་ས་ངས་ང་འལ་ – USD ས་ཡ་༩.༣ + USD ས་ཡ་༡༥.༩
གས་བ་ང་འལ་ – USD ས་ཡ་༡.༢ + USD ས་ཡ་༠.༨༠

ཡོངས་བོམས་་ USD ས་ཡ་༢༥.༢ ་ མ་ག་ང་ོགས་་ས་ངས་ང་འལ་དང་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་
བར་ོད་འབད་་

མ་ཚོགས་་ན་ག་ཞབས་ཏོག་ཡར་ག་གཏང་་དང་

གནས་ཡོད་་འང་་བམ་ལ་་ང་

གས་་ ལ་་དོན་ལས་ན་པས། མ་དལ་བ་ར་་ཐོག་ལས་ ག་མ་༢ པ་དང་ ༣ པ་ནང་ གསལ་ོན་འབད་
་ཡོད་པ་ མ་ཚོགས་ན་ག་ང་འལ་་ལས་་་བར་ོད་འབད་་འག
ག་མ་༢ པ་: ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་་མ་དལ་བ་ར།
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མ་ཨང་།

གནད་དོན་།

མ་དལ།

1

འང་་གས་བས་འཆར་ག་དང་ བཙོག་་གཏང་ལ་གས་བས་འཆར་ག་བས་པ་ བ་ན་

དལ་མ་ས་ཡ་240.28

2

བཙོག་་གཏང་ལ་གས་བས་འཆར་ག་བས་པ་ ང་་ཕར་ཁ་ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག།

དལ་མ་ས་ཡ་161.95

3

འང་་གས་བས་འཆར་ག་དང་ བཙོག་་གཏང་ལ་གས་བས་འཆར་ག་བས་པ་ ་འབབ་

དལ་མ་ས་ཡ་467.31

4

་་ – བསམ་བན་ང་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག།

དལ་མ་ས་ཡ་170.65

5

འང་ག་ན་ - པམ་མཚོ་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག།

དལ་མ་ས་ཡ་102.72

6

མདོ་་ན་ལས་ འང་་བམ་ལ་་བ་འཆར་ག།

དལ་མ་ས་ཡ་229.07

ས་ང་ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག།

ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག།

ག་མ་༣ པ་: ་་ཡན་ང་འལ་དལ་ཁང་ས་བ་ར་འབད་ཡོད་པ་ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག་།
མ་ཨང་།

གནད་དོན་།

མ་དལ།

1

ང་བན་ག་ ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག་ ཡོངས་ལ་༢ པ། (མོ་བཏབ་་ས་ངས་)

དལ་མ་ས་ཡ་115

2

ང་བན་ག་ ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག། (མོ་བཏབ་་ས་ངས་ནམ)

དལ་མ་ས་ཡ་113

3

མས་ོག་ཁ་ ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག།

དལ་མ་ས་ཡ་160

4

བར་པ་ས་ ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག།

དལ་མ་ས་ཡ་625

5

ང་བང་་ ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག།

དལ་མ་ས་ཡ་217

འང་ངས་: མ་ག་མ་།
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་༣ པ་: ས་བ་་བ་ོག་།
ས་བ་་བ་ོག་་ ཁག་གས་་ད་་ཡོདཔ་དཿ ད་ཁག་༡ པ་ནང་ མ་ག་མ་་ཚད་འན་་་འགན་དང་

མ་་འཆར་ག་དང་ང་འལ་འན་ང་དང་འལ་བ་ མ་ག་མ་་དང་ ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་ མཐར་འལ་
ཅན་་བ་འས་་འད་་ཡོདཔ་ད་ ད་ཁག་༢ པ་ནང་ མན་གསལ་ང་ཡོད་པ་ཆད་ན་དང་ནོར་འལ་་འད་་

ཡོད།

ད་ཁག་༡ པ་: མཐར་འལ་ཅན་་བ་འས་།
ག་ག་མ་་ འཆར་ག་དང་ང་འལ་དང་འལ་བ་

ཆད་ན་དང་ནོར་འལ་་མང་རབས་ག་ མན་གསལ་ང་

ཡོད་ང་ གལ་གནད་ཅན་་ཐབས་ས་དང་ང་འལ་་ཡང་ མན་གསལ་ང་ཡོད་་་ འོག་་བད་བ་་བད་་
ཡོདཿ

ཀ) མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་མཐའ་འར་ཐབས་ས་བག་བ་ (SEA) ་ ་་ཡ་མཐའ་འར་གག་
་ས་ད་ག་དང་ གས་བ་ང་འལ་་བ་ར་འབད་ཐོག་ལས་ མ་ག་མ་་དང་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་

་ལས་ ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ན་ཚོགས་ ལ་ཡོངས་མཐའ་འར་ན་ཚོགས་ ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ན་
ཚོགས་དང་ འཛམ་ང་་ཚོགས་ང་འལ་ལས་མ་་ནང་ལས་ ་ཚབ་ཡོད་པ་ ལས་ཚན་་མང་་་ཚན་གག་
ས་འ་འན་འཐབ་་འག

ཁ) ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་ ལ་ཁབ་འ་ནང་ བ་འག་་འཆར་ག་ཧ་ལམ་༦༥ ་ག་ བཟོ་ཡོདཔ་ད་ བལ་
ོད་གནས་ངས་བར་བས་བ་འག་་ ཐབས་ས་འཆར་ག་་བཟོ་་འག

ག) བཅའ་ག་དང་ག་ག་ ད་ས་དང་ལམ་ོན་མང་རབས་ག་བཟོ་ཡོདཔ་ད་ ་ཡང་ ལ་ཡོངས་ང་འལ་འཆར་
ག་ཡོངས་ོགས་༢༠༣༠ ཅན་མ་དང་ ལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་་ད་ས་ ་ལས་ ས་ག་་ཐོག་བགས་་དང་
ས་ག་མས་ག་་ལག་བ་༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་ ས་ག་་ཐོག་བགས་་དང་ ས་ག་མས་ག་་ག་ག་
༢༠༡༨ ཅན་མ་་ན་པས།

ང་) ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་མངའ་འོག་་ཡོད་པ་ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་འ་ས་
འལ་མན་འབད་ཐོག་ལས་
འགན་འབག་་འག

ང་འལ་་ས་འཆར་དང་འལ་བ་

ས་གནས་གང་དང་གག་ཁར་

ད་ག་་བ་ར་པ་བམ་ག་་་

ཅ) ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་འོག་་ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་ ་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ གནམ་ོང་འཆར་ག་དད་ག་ན་

ས་བཏབ་་འ་བགས་འབད་་ཡོད་་་ས་ ལ་ཁབ་ནང་ ས་ཆ་ལག་ན་་ འ་མཉམ་དང་ ལ་མན་ ་
ལས་ ཚད་དམ་དང་ ན་བན་་་ལས་ོད་་ གནམ་ོང་འཆར་ག་ག་བད་གསལ་་་ག་ན་གས་
་ན་པས།
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ཆ) ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་ ལོ་བར་བན་་ གས་ཆགས་་ གས་མན་དང་ང་འལ་བར་བ་་འ་
འན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ད་

ད་ོ་ན་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་འོག་་ད་པ་

ནང་འད་ས་ངས་

འཆར་ག་བ་་ག་ བར་བ་འབད་་ཡོདཔ་ད་ ་ཡང་ ང་བན་ག་དང་ ་་-བསམ་བན་ང་་ ནང་
འད་ས་ངས་འཆར་ག་ ་ལས་ ང་ཟམ་ཏོག་དང་ བར་པ་ས་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་་ན་པས།

ཇ) ་ལོ་༢༠༡༧ ན་ མ་ག་མ་་ས་ བ་ན་ས་ང་དང་ ང་་ཕར་ཁ་ ་ལས་ ག་ང་ཁ་ ས་ངས་་
གང་ ང་བར་ང་ ང་བན་ག་ བར་པ་ས་དང་ ནམོ་ོ་ཁ་་ ས་ངས་ནང་འད་་འཆར་ག་བད་
ག་བགས་འབད་ཚར་་འག
ད་ཁག་༢ པ་: ཆད་ན་དང་ནོར་འལ།
ག་ག་མ་ནང་ འཆར་ག་དང་ང་འལ་་བཟོ་བད་དང་འལ་བ་འཆར་ག་དང་ ག་བགས་་ཐོག་་ ག་ཆ་

དང་བ་དོན་་ ཐོབ་ཡོད་་་་ཐོག་་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ བར་བ་དང་ད་དད་འབད་བ་བས་
ཆད་ན་དང་ ནོར་འལ་མ་འཝ་་ཤ་ ས་འན་ང་ཡོད་་་ འོག་་བད་་ཡོད།

༣.༡

གག་་དང་འལ་བ་ག་བད།

མ་་་་ ར་བཏང་གང་ང་མས་གས་འ་ཡང་ ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་༢༠༠༩ (༢༠༡༤ ་ འ་ོན་

འབད་ཡོདཔ་) ཅན་མ་འ་ནམ་ད་ ་ནང་ ག་བགས་དང་ ་ཚབ་་བཙག་འ་ ་ལས་ ་་་མ་དང་དལ་འལ་
རང་ང་་་འད་་འག

མ་ག་མ་་འ་་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་

ག་བགས་འབད་་དང་

མ་ག་མ་ང་འལ་བཏང་་་ འགན་ཁག་ཕོག་་འག ལམ་གས་དང་འལཝ་ད་ ནང་ད་དང་ོལ་འན་ན་ཁག་
་ ས་གནས་གང་དང་འལ་བ་ ར་བཏང་གང་ང་་འགན་ཁག་ཕོགཔ་ནམ་ད་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་ ལས་དོན་་

་ོག་དང་་བད་ ་ལས་ ག་ལ་གནས་ངས་དང་འལ་བ་ མ་་ས་ངས་དང་འལ་བ་ འཆར་ག་དང་ད་
ས་བཟོ་་འགན་ཁག་ཕོགསཔ་ན་པས།

མ་་བཅའ་ག་༢༠༡༡ ཅན་མ་འ་ ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་༢༠༠༩ ཅན་མ་དངས་དོན་་ ག་བགས་འབད་
་

་་ལམ་གས་ཁ་གསལ་ད་་ཡོད་པ་བཅའ་མས་འོག་མ་ན་པས།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་འ་

མ་ག་མ་་འཆར་ག་དང་ང་འལ་དང་འལ་བ་ ལོ་་༢༥ ་འཆར་ག་ག་ན་པས། ང་འལ་དམ་འན་ག་
ག་ (DCR) འ་ས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་ ང་འལ་་གས་མན་བཟོཝ་ན།

གག་་ག་བད་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་ང་ མ་ང་འལ་་གནད་དོན་དང་འལ་བ་ གག་་ག་བད་ནང་ ་
ག་་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་ནང་
གསལ་ང་ཡོད་་་ འོག་་བད་་ཡོདཿ

ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ནོར་འལ་མན་
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༣.༡.༡

མ་་ཚོགས་་ནང་

དཔ།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་

་ང་ན་་ལངམ་་ལ་གཏོགས་

འག་་བཅད་མཚམས་ན་ཚོགས་འ་ འག་་་མས་ན་མོ་ ་མཚན་༤ པ་ དོན་ཚན་༢༤ པ་དངས་དོན་དང་
འལ་

ས་གནས་གང་་ས་་

ལ་ོད་འབད་་དང་

བཙག་འ་དང་འལ་བ་ས་བཅད་མཚམས་་དོན་་

ག་

བགས་འབད་་འག བཙག་འ་བཅའ་མས་༢༠༠༨ ཅན་མ་དང་ འག་འམ་ངས་བཅའ་ག་དང་ག་ག་༢༠༡༠ ཅན་
མ་དངས་དོན་ར་

ས་་ལ་ོད་འབད་ཐངས་ཡང་

འམ་ངས་་ས་མཚམས་དང་འལ་ན་པས།

བཀའ་་དང་

འལཝ་ད་ ས་མཚམས་བཅད་ཐངས་་འཆར་ག་ཡང་ ་ས་༠༡/༠༡/༢༠༠༨ ་ ཐོ་བད་འབད་ཡོད་པ་ཚོགས་ན་བགས་

་ངས་ཁ་ཡོངས་བོམས་དང་ ག་མ་༤ པ་ནང་ བད་་ཡོད་དོ་བམ་ ་ར་ཐོ་བ་དང་འལ་ འོས་འབབ་ཅན་་

ཚོགས་ན་བགས་་་ོབས་་ག་བཞག་་ན་པས།

ག་མ་༤ པ་: འོས་འབབ་ཅན་་ ཚོགས་ན་བགས་་་ོབས།
ོང་ཁག་མ་།

མ་ག་མ་།

མ་་ཚོགས་པ་འམ་ངས།

འོས་འབབ་ཅན་་ཚོགས་ན་

བ་ན་ས་ང་- ་འབབ།

548
1043
492
1062
1099
1507
735
6,484

ང་ག་ན་- ཀ་ཝང་ང་ས།
་ག་ཐང་།
ང་ང་ཁ།
ནོར་འན།

ང་བང་- ་ལོ་ཁ།
བར་་ས།

ཡོངས་བོམས།

འང་ངས: འག་་བཙག་འ་ན་ཚོགས།

བགས་་་ོབས་ (༩.༩.༡༠)

ད་མཚོན་དང་འལ་བ་ན་ མ་ག་མ་ནང་ོད་་་ོབས་ནང་ལས་ མ་དཔོན་དང་ མ་་ཚོགས་་འས་་་ས་
བ་ཆ་༥ ལས་ང་་ོནམ་ན་པས། ང་་ ལ་ཁབ་ནང་འད་་བཙག་འ་མས་གས་དང་ འག་་བཅད་མཚམས་
ན་ཚོགས་་ས་གནས་བཙག་འ་བཀའ་་དང་འལ་ བཙག་འ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ནམ་ད་ མ་ག་མ་ནང་་ོད་་ ་
ར་ཐོ་བད་འབད་ཡོད་་་ས་ངམ་ག་ མ་་བཙག་འ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པ་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ན་པས།

་ལོ་༢༠༡༡ ་བཙག་འ་ནང་ ཚོགས་ན་བགས་་ ཐོ་བད་འབད་ཡོད་་བོམས་༦༢༢༦ ནང་ལས་ ་མ་༣༠༧༠
ངམ་ག་ཚོགས་ན་བགས་པར་འོང་ཡོདཔ་ད་ ་ལོ་༢༠༡༦ ལོ་བཙག་འ་ནང་ ཚོགས་ན་བགས་་ ཐོ་བད་འབད་
ཡོད་་བོམས་༧༢༧༨ ནང་ལས་ ་མ་༢༢༥༤ འོང་ཡོད་་་ས་ མ་དཔོན་དང་ མ་་ཚོགས་་བཙག་འ་འབད་ག
་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ མ་ག་མ་་་ོབས་༡༠༠,༠༠༠ ལས་ག་་འག
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མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་འ་ ་ལོ་༢༠༠༠ ལོར་ འལ་ཡོད་ལས་་དང་ ་དམངས་ (ས་གནས་ནང་ོད་་) ་

དང་གག་ཁར་

ས་ོན་ཞལ་འཛོམས་མང་རབས་ག་ཚོགས་ཐོག་ལས་

འཆར་ག་དང་་ག་འབད་་འག

་་་མ་

མ་དཔོན་འ་ གང་ཞབས་ས་བ་བཞག་གནང་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཚོགས་་བཙག་འ་འ་ ས་གནས་ནང་ོད་་ (མ་ག་

ནང་ལོ་་༥ ལས་ག་་ོད་་) ག་ར་ས་ བཙག་འ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་གཔ་་འག ན་ང་ མ་ག་ཚོགས་

་ ད་ོ་གང་་ག་བད་གནས་ངས་དང་འལཝ་ད་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ འལ་ཡོད་ལས་་ས་བན་
(མ་ནང་ོད་་ག་ར་/མ་ག་མ་ནང་་ས་་བདག་) ནང་ལས་ མ་ག་མ་་ ས་ཐག་ད་པ་འས་ཚོགས་གཙོ་

བོ་འ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད་པ་བ་མཚོན་ བ་ཆ་ང་་ག་ལས་བལ་་ོན་པས། ་འབདཝ་ལས་བན་ མ་

ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་་་་ལམ་གས་ནང་ འལ་ཡོད་ལས་་ད་ཚབ་དང་ བ་ག་་དབང་
ཚད་་ ཆ་་མས་ལས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ལ་སོགས་པ་ ལས་་་མང་་བ་པ་ལས་འལ་་ནང་
ལས་་ངས་གསལ་དང་འགན་འ་དང་འལ་བ་ ན་ཁ་ོམ་འོང་་ན་པས།
༣.༡.༢

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་ནང་ འགན་ཁག་ཅན་་ལས་་ནོར་འལ།

ལོ་་བ་ག་༢ ་ནང་ མ་་གང་ང་དང་འལ་བ་མས་གས་་ ཚར་་ཤ་ག་བར་བས་འབད་ག འག་
ང་་བཅའ་མས་༡༩༩༩ ཅན་མ་གསར་བཟོ་འབད་བ་ལ་ལས་ ་ལོ་༢༠༠༣ ལོར་ མ་ག་ང་་ལས་འན་ (ད་ོ་

མ་ག་མ་་) ག་བགས་འབད་ག ་ལོ་༢༠༠༧ ལོར་ ང་་བཅའ་མས་༡༩༩༩ ཅན་མ་ཚབ་་ མ་་བཅའ་

མས་༢༠༠༧ ཅན་མ་ག་བགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ མ་ག་ང་་ལས་འན་འ་ མ་ག་མ་་་འར་བས་འབད་ག
ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་༢༠༠༧ ཅན་མ་འ་ ོང་ཁག་དང་ད་འོག་གས་དང་འལ་བ་ གང་ང་དང་འན་ང་་

དོན་་ར་ོད་འབད་ག ་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་ མ་་བཅའ་མས་༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་ ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་
༢༠༠༧ ཅན་མ་གས་ ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་༢༠༠༩ ཅན་མ་་ མཉམ་བ་འབད་་འག

མ་་བཅའ་མས་༢༠༠༧ ཅན་མ་་མ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་ནང་ འགན་ཁག་ཅན་་ལས་་
དང་ མ་ག་མ་་འཆར་ག་ང་འལ་ནང་ ལག་ན་འཐབ་ཡོད་པ་ ག་ཆ་གཙོ་་ཤོས་ ་བང་ བད་འལ་ན་

ཁག་ར་ཡོད་པ་མངའ་འོག་་ མ་ག་ང་་ལས་འན་འ་ན་པས། ལ་ལས་ མ་ག་ང་་ལས་འན་འ་ མ་

ག་མ་་་བར་བས་འབད་ཡོདཔ་ད་ བད་འལ་ན་ཁག་འ་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་བར་བས་འབད་ག ས་

གནས་གང་་བཅའ་མས་༢༠༠༩ ཅན་མ་ལ་ལས་ མ་ག་མ་་དང་ ས་གནས་གང་གཞན་་་ ག་འན་ན་

ཁག་འ་ ནང་ད་དང་ོལ་འན་ན་ཁག་ནམ་ད་ མ་་འཆར་ག་དང་ང་འལ་ཐད་ཁར་ོདཔ་ད་ ག་འན་ན་
ཁག་འ་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ན་པས། ད་ང་ འར་བ་ོམ་གཞན་ཡང་ མ་དཔོན་འ་ གང་ཞབས་ས་བ་བཞག་

གནང་དོ་ཡོདཔ་ད་ མ་་ཚོགས་་འས་་་ མ་མ་ ་ས་གནས་ནང་ོད་་ (མ་ག་མ་ནང་ལོ་་༥ འལཝ་

འལ་ས་ོད་་) ་ས་ བཙག་འ་འབད་་འག བར་བས་འབད་བ་ལ་ལས་ ་བ་ཐོ་བད་ཡོད་་ ས་གནས་
་་ར་་ས་ངམ་ག་ མ་དཔོན་དང་ཚོགས་་འས་་བཙག་འ་འབད་་འག
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མ་་གང་ང་དང་འལ་བ་མས་གས་དང་ ་ལས་དོན་་ ལོ་་འ་ནང་ ཚར་་ཤ་ག་བར་བས་འབད་ཡོད་
ང་ ད་ོ་ མ་་དང་་ལས་དོན་་ གང་ང་དང་འལ་བ་མས་གས་ ་ཡང་ ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་

༢༠༠༩ ཅན་མ་འ་ནང་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་ མ་་་ས་ མ་་འཆར་ག་དང་ང་འལ་དང་འལ་བ་འགན་
འར་་ག་ར་ ང་སང་ས་་འད་་ཡོད་་་ འོག་་བད་་ཡོདཿ

འག་་ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་༢༠༠༩ (་ལོ་༢༠༢༤ བར་བས་འབད་ཡོད་་) ཅན་མ་ དོན་ཚན་༢༡༠ ནང་

“མ་་ང་འལ་་དོན་་ འགན་ར་ན་པ་ན་ཁག་ས་ མ་་་ ལས་་་་ད་ག་་་ོག་དང་ ་བད་

འབད་ད་” ར་འད་་ཡོདཔ་ད་ “མ་་ང་འལ་་དོན་་ འགན་ར་ན་པ་ན་ཁག་ས་ ལ་ཡོངས་མ་་

འཆར་ག་དང་ ལམ་ོན་ གནས་ཚད་་ ག་བད་དང་ མ་་་ ས་ཆ་ལག་ན་བས་་ ན་ག་འཆར་ག་་

ཆ་འག་འབད་་ ་ལས་ མ་་ནང་ འཆར་ག་ས་བ་་ འ་འན་འཐབ་ད་” ར་འད་་འག

འག་་ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་༢༠༠༩ ཅན་མ་ དོན་ཚན་༦༡ ནང་ “མ་་ས་ངས་ནང་འད་་ ས་ཆ་བལ་

ོད་བས་པ་ག་བད་འཆར་ག་་བཟོ་་མ་་ང་འལ་་འགན་འར་ན་པ་ན་ཁག་ལས་ གནང་བ་་་དོན་

་ ས་འབས་འབད་་” ར་ཡོདཔ་ད་ “་དོན་་ ས་ཆ་བ་ག་་ལས་འཆར་དང་ འལ་བ་ཡོད་པ་འཆར་ག་
ཐབས་ག་གཞན་་བས་་ ས་གནས་་གནམ་ོང་འཆར་ག་གནང་བ་ལ་་” ར་འད་་འག ་མ་ཚད་ “ོང་ཁག་

མ་་ས་གནས་་ས་ངས་འཆར་ག་དང་
ར་འད་་འག

གཙོ་མ་་བཟོ་་

གནང་བ་་དོན་ལས་མ་་ཚོགས་་་བགས་ད”

ན་ང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་འབད་་ཐད་ཁར་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་ ག་ག་མ་་
གས་་་འགན་དང་འགན་འར་ནང་ ངས་ང་ཏོག་ཏོ་དཔ་མ་ཚད་ ་མན་པ་གནད་དོན་་ང་་འག ད་ག་
དང་འལ་བ་ས་ཐག་ད་་ལ་སོགས་པ་་ མ་་ཚོགས་་ས་ འབད་་ཡོདཔ་ལས་ མ་ག་མ་ང་འལ་་འཆར་

ག་ནང་ ག་ར་བར་བས་འབད་ཡོད་པ་ མན་གསལ་ང་་་ ན་་འ་ནང་ གཤམ་་བད་་ ས་བ་་བ་
ོག་་ཐོག་་བད་་ཡོད། ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་འ་ མ་་ལས་དོན་་ ་ོག་དང་་བད་འབད་་ནང་ འགན་ཁག་
ཅན་་ན་ཁག་ག་ན་ང་ མ་་ཚོགས་་ས་ ད་ག་དང་འལ་བ་ས་ཐག་ད་་་་ཐོག་་ ་དད་དང་
མཉམ་བ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མ་་ཚོགས་་ས་ ན་ཁག་ལ་ཁར་མ་བགས་པ་ཁར་ ད་ག་་ས་ོན་
གང་ཡང་ད་པར་

ད་ག་དང་འལ་བ་གནད་དོན་མང་རབས་ག་གནང་བ་ལ་་འག

་བམ་མ་གནད་དོན་འ་

གག་་ག་བད་བར་བས་འབད་་ལས་བན་ ང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་ མ་ག་མ་་གས་
ས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་་འགན་ཁག་བོན་གས་་་ལས་ མ་འབག་་བན་ན་པས།

ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་བན་ངས་བཀལ་་ནང་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་ ས་འཛོམས་མང་རབས་ག་ནང་ མ་་
ཚོགས་་ས་ད་ག་་ས་ཐག་ད་ཡོད་པ་གནད་དོན་ར་ ཡང་ལས་ཡང་་་་ར་བཤད་།
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༡

གནམ་ོང་འཆར་ག་བཅའ་མས་གསར་བཟོ་འབད་་ནང་ ན་འངས་ས་ཡོདཔ།

‘གནམ་ོང་འཆར་ག་’ ར་་འ་ ས་ག་་ཐོག་ལས་འབད་བ་ན་ ‘ས་ངས་གང་་ ཡང་ན་ ས་ོང་ཡོད་པ་ད་

ས་ག་་ཝ་ནམ་ད་ ས་ངས་འཆར་ག་་དགས་ལ་གཙོ་བོ་རང་ ས་ག་་འོས་འབབ་ན་ཏོག་ཏོ་དང་ལ་མན་
་ལས་ ་འབབ་ཅན་དང་ ན་བན་ཅན་་ལག་ན་འཐབ་བག་་དོན་་ན་པས། འཆར་ག་བཟོ་་འ་ནང་ ད་

ད་མ་པ་མ་འཝ་་ཤ་ད་་ཡོདཔ་ད་ ་ཡང་ ལ་ཁབ་་རང་བན་གནས་ངས་དང་ ལམ་ོལ་ང་བ་ ཚབས་་བ་
ང་འལ་ཚད་འན་དང་ ་དམངས་མན་ན་དང་རང་དབང་བཟོ་་ ་ལས་ ན་ག་གག་འལ་་འཆར་ག་དང་ ར་
བཏང་་ ས་ངས་་ན་བན་ལག་ན་ས་བན་བཟོ་་་ན་པས།’

གནམ་ོང་འཆར་ག་གནས་ཚད་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འལཝ་ད་ འག་་ལ་ཡོངས་གནམ་ོང་འཆར་ག་ག་བད་འ་
ད་མ་༣ ་འ་ག་འབད་ཡོད་་འ་ ག་མ་༥ པ་ནང་གསལ་བད་འབད་་ཡོདཿ
ག་མ་༥ པ་: གནམ་ོང་འཆར་ག་ག་བད།
འཆར་ག་

འཆར་ག་ད་མ།

འཆར་ག་ས་ངས།

ས་མཚམས།

བར་བ་་

འ་འན་འཐབ་།

ཐབས་ས།

ལ་ཡོངས་་གནམ་

ལ་ཁབ་་ས་ངས་ག་ར།

ལོ་་༢༠ །

ལོ་་༡༠ །

ན་ས་གང་ཚོགས་

གས།

ོང་འཆར་ག།

ཐབས་ས།

ང་ོགས་གནམ་ོང་

ཚད་འན།

ས་གནས་་གནམ་

འཆར་ག།

ོང་འཆར་ག།

ལོ་་༢༠ །

ལོ་་༡༠ །

མ་དང་ ཡང་ན་ང་གབ་་ས་

ལོ་་༢༠ །

ལོ་་༡༠ །

བཟོ་བད་འཆར་ག་ཆ་ཤས་

ལོ་་༢༠ །

ལོ་་༡༠ །

འཆར་ག།

ལོ་་༡༠ །

ལོ་་༥ །

ས་ངས།

ང་པ་ང་འལ་

ང་པ།

ག་བད་འཆར་ག།

ངས།

འཆར་ག།

ནང་འད་ས་ངས་

འཆར་ག།
ཚད་འན།

ོང་ཁག་༡ དང་་ལས་བལ་བ་

ད་ལས་ས་ངས་
འཆར་ག།

ས་མཚམས།

དང་ ཡང་ན་ ང་པ་ང་འལ་
མ་དང་ཡང་ན་ང་གབ་་ས་
ངས་

ཡང་ན་

ས་གནས་་ས་

-

་ན་ཁག་་བཀའ་

་གནང་་དང་འལ།

ན་ཁག་དང་ ཡང་ན་
ོང་ཁག

-

ངས་དང་འལ་བ་འཆར་ག་
ཆ་ཤས།

འང་ངས་: ཞབས་ཏོག་ལས་ངས། ཞབས་ཏོག་ན་ཁག
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བཟོ་བད་འཆར་ག་: མ་དང་ང་གབ་་ས་ངས་དང་འལ་བ་ གནམ་ོང་འཆར་ག་ནང་ ས་ག་ས་འན་འབད་

་་ བད་་དང་འལ་ལག་ན་འཐབ་ཐངས་ད་དཔ་ན་པས།

ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག: གནམ་ོང་འཆར་ག་ནང་ བཟོ་བད་འཆར་ག་ཆ་ཤས་དང་ ཡང་ན་ ང་གཤོང་ང་
འལ་འཆར་ག་་ད་དཔ་ན། ནང་འད་གནམ་ོང་འཆར་ག་དགས་ལ་་མ་རང་ བཟོ་བད་འཆར་ག་འཆར་

ང་བ་ཐབས་་ འཆར་ག་དང་འལ་བ་ཁ་གསལ་བད་་དོན་་ནམ་ད་ ས་ངས་ནང་ ང་གཤོང་ང་འལ་འཆར་

ག་དང་ བཟོ་བད་འཆར་ག་་དཔ་ན་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་འ་ ཆ་འག་་འབད་་ན་པས།

གནམ་ོང་འཆར་ག་བཅའ་མས་འ་ས་ ད་ོ་ཡོད་པ་འཆར་ག་་་ མས་མན་་འགན་དབང་ོད་་དང་ འཆར་
ག་ག་བགས་དང་འལ་བ་ ་དང་འགན་འར་ ་ལས་འགན་འ་་་ར་ལས་ཡང་ བཤདཔ་ན། ་མ་ཚད་ བཅའ་
མས་འ་ས་

ལ་ཁབ་་ས་ག་་

འོས་འབབ་ན་ཏོག་ཏོ་དང་ལ་མན་

་འབབ་ཅན་དང་ན་བན་ལག་ན་་

གནམ་ོང་འཆར་ག་ག་བད་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་་ན་པས། ་ས་ ལ་ཁབ་ནང་་ ལ་ཡོངས་དང་ ང་ོགས་ ་
ལས་ ས་གནས་་ས་ངས་འཆར་ག་་་བར་ན་ འལ་བ་་ ་ོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་་ན་པས། ་ས་ཡང་མ་དོ་བར་
མ་་གང་ང་དང་

འཆར་ག་གནས་ཚད་སོ་སོ་བར་ན་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བམ་་ས་ངས་་

འཆར་ག་ག་བགས་འབད་་ནང་ ས་ཐག་ད་་དབང་ཚད་དང་ ལས་་་དང་འགན་འར་ལ་སོགས་པ་ འལ་
མན་གསལ་ཏོག་ཏོ་་ོནམ་ན་པས།

གནས་ོང་འཆར་ག་བཅའ་མས་བཟོ་་འ་ ་ལོ་༢༠༡༥ ནང་འ་བགས་ཡོདཔ་བམ་ག་འག ན་ང་ ད་ོ་བར་
ན་ཡང་ དད་ག་་ཡོདཔ་ད་ ་ཚོགས་ནང་གངས་ས་དང་ཆ་འག་མ་གནང་བས། གལ་ད་ གནམ་ོང་འཆར་ག་

བཅའ་མས་ གསར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་འཝ་་འབད་བ་ན་ མ་་འཆར་ག་ང་འལ་དང་འལ་བ་མས་གས་དང་

ད་ས་་ག་བད་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་་ནམ་ད་ གནམ་ོང་འཆར་ག་གནས་ཚད་མ་འཝ་་་བར་ན་ འལ་མན་
བཟོ་་དང་ ཁག་་ཤོས་རང་ ས་ངས་འཆར་ག་ག་བགས་དང་འལ་བ་ འལ་ཡོད་ལས་་་་ ་དང་འགན་འར་
་་བར་ན་ འལ་མན་བཟོ་་ནང་ དཀའ་ངལ་་བསལ་གས་་ན་པས།
ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་་ལན་གསལ་དང་འལཝ་ད་

འག་་གནམ་ོང་འཆར་ག་དད་ག་༢༠༡༩

ཚོགས་ནང་ལ་་དང་གངས་ས་གནང་ཐབས་་ ན་ས་གང་ཚོགས་་ལ་་ཡོད་ར་བཤད་།

ཅན་མ་འ་

་

༢ ལས་་་་ནང་འད་འལ་མན་གས་ཤོམ་དཔ།
ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་ནང་ “ལས་འལ་ལག་ན་་ ལས་འགན་དང་ན་པ་ ལ་ཡོངས་ལས་་ ཆ་མཉམ་ས་

རང་སོ་ལས་འགན་་ བ་་ནང་ ོང་ཁག་བདག་ང་དང་ འལ་ཡོད་ས་གནས་གང་དང་གག་ཁར་ འལ་མན་

བདག་ད” ར་འད་་ཡོདཔ་ད་ ད་ང་ “ལ་ཡོངས་ལས་་ ཆ་མཉམ་ས་ ལ་ཡོངས་ལས་འལ་་ འཆར་ག་
དང་ ལག་ན་གས་ཆ་ར་ནང་ ས་གནས་གང་ ལ་གཏོགས་འབད་བག་ད” ར་འད་་འག
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གནམ་ོང་འཆར་ག་ག་བགས་ནང་ འལ་ཡོད་ལས་་་བས་་ ལས་་་མང་དཔ་ན་པས། ཁག་་ཤོས་རང་ ་

ནང་ ལ་གཏོགས་འབད་་ལས་་་་བར་ན་ དོན་ན་ཅན་་མཉམ་འལ་དང་བ་དོན་་ཡོད་པ་ན་ འཆར་ག་ག་
བགས་འབད་་ནང་ གས་མན་དང་བ་འས་ཅན་འོང་་ན་པས།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་ཡོད་པ་ ལས་་་་བར་ན་ མཉམ་འལ་དང་བ་དོན་་གས་ཤོམ་ད་
པ་མན་གསལ་ང་།

བ་དོན་ཡོད་་་ཡང་

ག་ཆ་གས་ཤོམ་་ན་ང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་

གས་ཤོམ་་ མ་འབག་བར་ཡོད་པ་མན་གསལ་ང་་་ འོག་་བད་་ཡོདཿ

འགན་ཁག་

ཀ) ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་ནང་ མ་དཔོན་ས་ “་་བ་འས་་གནས་ཚད་དང་ འཆར་ག་ནང་ད་པ་

ལས་ང་་དོན་་ མ་་ཚོགས་་ས་ ཆ་འག་བ་་ མ་དལ་་གནས་ཚད་་ར་ ས་མཚམས་་ན་

་་ མ་་ཚོགས་་དང་ མ་་ང་འལ་ས་དོན་་ འགན་འར་ན་པ་ན་ཁག་་བག་ད” ར་འད་
་འག

ཁ) “ོང་ཁག་མ་་་ས་ ལོ་ད་དང་ ལོ་བར་ན་་་ ན་་གཞན་གང་ང་དང་གས་ མ་་ང་འལ་་

དོན་་ འགན་འར་ན་པ་ན་ཁག་དང་ འལ་ཡོད་ལས་་གཞན་་བག་དཔ་”

་དང་འལ་བ་ག་ཆ་་ ས་བ་་བན་དད་་དོན་་ མ་འཐོབ་པར་ཡོད།
༣ ག་ཆགས་་འཆར་ག་བཟོ་་ལམ་གས་གསལ་ཏོག་ཏོ་དཔ།
ག་ཆགས་་འཆར་ག་ (Human Settlement Plan) བཟོ་་ལམ་གས་འ་ ་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ ཞབས་ཏོག་

ན་ཁག་ས་ འ་བགས་ཡོདཔ་ད་ ་ཡང་ འཆར་ག་ས་འཆར་་་མ་ལས་ འ་བགས་་ འཆར་ག་ཆ་འག་
དང་ ག་བགས་ ་ལས་ གས་བས་ལ་སོགས་པ་་མ་་ད་་ཡོདཔ་ན་པས། ན་ང་ མ་ག་བཟོ་བད་
འཆར་ག་ཨམ་་ཐད་ཁར་ འཆར་ག་་ག་ར་ཆ་འག་འབད་་ ག་བགས་་གནས་ངས་ར་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་ཏོག་
ན་ཁག་་ད་ོ་་མ་འ་ ག་བགས་འབད་ག

་ག་་ར་ལས་ ས་བ་་ཚན་ས་བན་དད་འབད་བ་བས་ ་མ་་ འལ་ཡོད་ལས་་་་ བ་དོན་་
ོད་་ གང་འལ་་ཐོག་ལས་ ཆ་འག་འབད་ཡོདཔ་དཔ་་ར་ ས་ོགས་ང་མ་གས།
ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་

བན་ངས་བཀལ་་ནང་

འཆར་ག་་མ་་

ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་

ལོ་བར་ཞལ་

འཛོམས་དང་ མ་་འལ་མན་ཞལ་འཛོམས་ ་ལས་ ཚན་ག་དང་འལ་ག་མཐོ་མ་ོབ་་ནང་ མ་་འཆར་ག་

བམ་་ བཟོ་བད་པ་དང་ བཟོ་ན་བ་དད་པ་་་ོང་བར་ལ་སོགས་པ་ས་ངས་་ཤ་ག་ནང་ ས་ན་འབད་་
ར་བད་། ་ལས་ ་ལོ་༢༠༡༧ ལོར་ མ་་འལ་མན་ཞལ་འཛོམས་ངས་༥ པ་ནང་ ་ར་ས་ད་བཏོན་
ཡོདཔ་ད་ ས་ད་འ་ མ་་ག་ར་ནང་ ག་བགས་དང་མས་མན་ས་ན་་དོན་་བཏང་་ར་བཤད་།
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ཨང་རྩིས་༢ པ་: གཞི་ཆགས་ཀྱི་མི་སྡེའི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནིའི་ལམ་ལུགས།

Pre-Planning

Proposal

Stages

Procedure for Preparation of Human Settlement Plans
Main Tasks

Task Details

Main Agents

0.1 Propoal for preparation of development plan may come from the landowners,
the local government (LG), relevant stakeholders.or the MoWHS.
0.2 Identification of potential site by proponents together with the LG.
0.3 Justification on the nature, scope & scale of the proposed development.
0.4 Review of the proposal by the MoWHS & decision for development.

• Landowners
• Local Government
• MoWHS

If the plan is to be prepared by the DHS, an MoU to this effect shall be signed
between the LG and the DHS clearly specifying the role of each agency.

• Local Government
• DHS/MoWHS

1. Preliminary Study

1.1 Check availability and adequacy of land & water.
1.2 Physical verification of casdastral records & demarcation of planning boundary.
1.3 Assess potential for growth and future development.
1.4 Topo survey & geo-tech studies to be carried out & EIA/SEA where relevant.
Note: Planning to continue ONLY if feasibility studies are favourable.

• Local Government
• NLCS
• MoWHS

2. Data Collectionl &
Analysis

2.1
2.2
2.3
2.4

•
•
•
•

0. Planning Proposal

Signing of MoU

Compilation of land records, ownership details and their verification.
Studies on demography, site, existing infrastructure, emerging dev. trends, etc.
Selection of planning technique (where plot level planning is necessary)
Preparation of an inception report.

 Create public awareness of plan preparation.
ཨང་རྩིས་༢
པ་: གཞི་ཆགས་ཀྱི་མི་སྡེའི་འཆར་གཞི་བཟོ
་ནིའི་ལམ་ལུགས།
Public Notification/

Awareness




Declare moratorium on land sub-division and transaction, constructions, etc.
Form a Consultative Committee (where plot level planning is necessary)

ཨང་རྩིས་༢ པ་: གཞི་ཆགས་ཀྱི་མི་སྡེའི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནིའི་ལམ་ལུགས།

Planning

3. Conceptual Plan
Preparation

4. Consultation
Meeting

Amendment

Implementation

Approval

Finalization

5. Draft Plan Preparation

Notes:

6. Plan Review by
MoWHS

8. Plan Presentation to
NCCHS

9. Plan Implementation

:

Major themes, planning and design proposals.
Broad land use zones/ precincts, major road layout and circulation networks.
Preliminary development regulations and guidelines.
Identification of Local Area Plan (LAP) boundaries.

11. Plan Amendment

• Local Government
• Relevant
stakeholders
• MoWHS

• Landowners
• Local Government
• Relevant Agencies

5.1 Detailing and further development of concept plan proposals.
5.2 Incorporation of comments and observations from the stakeholders’
consultation.
5.3 Public display of rationale for inability to include some comments.

• Local Government
• MoWHS

7.1 Revision of the plan to incorporate comments, if any, from the presentation to
the MoWHS.
Note: If there is any major change in the final draft plan, the revised plan has to be
taken back for stakeholders’ consultation.

• Local Government
• MoWHS

• Local Government
• MoWHS

8.1 Presentation of the final draft plan to the NCCHS for approval.
8.2 Any changes necessary to be incorporated prior to release of plan for
implementation.
8.3 Public display of the approved plan at the Local Government.

• Local Government
• MoWHS
• NCCHS

9.1 Local Government to implement the approved plan by:
 Preparation of Local Area Plan.
 Thram verification and update and demarcation of verified plots.
 Infrastructure planning and design.
 Project preparation, resource mobilization and implementation.

• Local Government

ཞབས་ཏོགས་ལས་ཁུངས། ཞབས་ཏོག་ལྷ་ཁག
10. Authorization for
Plan Amendment

• Local Government

4.1 Public notification for stakeholders’ consultation.
4.2 Presentation of the concept plan for review by stakeholders.
4.3 Public display of the plan for a fixed duration for additional comments.

6.1 Presentation of the revised draft plan to the MoWHS for review and comments.

7. Final Draft Plan
Preparation

འབྱུང་ཁུངས

3.1
3.2
3.3
3.4

Land owners
NLCS
Local Government
MoWHS

10.1 Local Government to seek authorization of MoWHS to initiate an amendment
to an approved plan.
10.2 Justification on the nature, scope and scale of the proposed amendment.

• Local Government
• MoWHS

11.1 Plan Amendment shall refer to plan revision, change of DCR, change of
planning boundary, etc.
Note: Plan Amendment process may leave out some of the stages that are not
relevant.

• Local Government
• MoWHS
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1. As per the LG Act, preparation of urban development and human settlement plans is a Local Government function.
ཞབས་ཏོ
གས་ལས་ཁུངས།
ཞབས་ཏོགPlans
་ལྷ་ཁག
2. Human Settlement Plansའབྱུང་ཁུངས
shall refer to :Valley
Development
Plans, Structure
and Development Plans (plans for small settlements that include both structure plan and plot level
plans). Local Area Plans designated in the approved Structure Plans need not be presented to the NCCHS for approval.

འབྱུང་ཁུངས

:

ཞབས་ཏོགས་ལས་ཁུངས། ཞབས་ཏོག་ལྷ་ཁག
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༤ མས་གས་དང་ད་ས་ག་ཆ་་ཤ་ཡོདཔ།
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་ོད་དང་འལ་བ་ ལས་་གཙོ་བོ་རང་ མ་ག་མ་་དང་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་
གས་ན་ང་ ལ་ཡོངས་ག་ཆགས་ག་བད་་འོག་་ཡོད་པ་ མས་གས་དང་ད་ས་མང་ཤོས་ག་ མ་ག་
བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་འག

ས་ན་ལོ་་མང་རབས་ག་ནང་

གང་དང་ལས་་མས་གས་ག་

བད་བར་བས་དང་འལ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་ མས་གས་དང་ད་ས་ག་ཆ་་ཤ་
ག་ཆ་འག་འབད་་འག

དར་ན་ ་ལོ་༢༠༡༨ ལོར་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་མངའ་འོག་་ཡོད་པ་ ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་ འག་་ག་ཆགས་
དང་འལ་བ་ག་ཆ་མང་ཤོས་ག་ བ་ག་འབད་ག ག་ཆ་་ད་ན་འབད་བ་ལོ་ངས་དང་ ད་ོ་གནས་ངས་་
་ག་བཞག་་ ད་ཁག་སོ་སོར་་་ཡོད་་འ་ ག་མ་༦ པ་ནང་བད་་ཡོད།
ག་མ་༦ པ་: གནས་ཡོད་་མས་གས།

ཨང་ངས། ད་ཁག

1
2
3
4
5
6
7
8

ག་ཆ་ངས་ཁ།

ད་ས།

བཅའ་མས

བཅའ་ག་དང་ག་ག།
ཐབས་ས།
ཚད་ག།

ལམ་ོན།

ད་ཨང་།

འལ་ཡོད་ག་ཆ་གཞན།

འང་ངས: ཞབས་ཏོག་ལས་ངས། ཞབས་ཏོག་ན་ཁག

14
19
13
9
4
8
4
8

མ་་འཆར་ག་དང་ང་འལ་་དོན་་ ལས་་་མང་དང་འལ་བ་མས་གས་དང་ ད་ས་་ཤ་ག་འག ་
མ་ཚད་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་

ར་བཏང་མ་་འཆར་ག་ང་འལ་ག་བགས་་བར་ོད་འབད་

་དོན་་ ལ་ཡོངས་་ཁས་ན་དང་ ལ་་ཁས་ན་ངས་ག་་ཡང་དས་མ་འག
འདས་པ་ལོ་་་་ང་་

མ་ཚོག་ང་འལ་དང་འཆར་ག་མས་གས་དང་ད་ས་ག་ཆ་་ཤ་ག་

ཆ་འག་

འབད་་ཡོད་་་ མཉམ་བ་མ་འབད་བར་ཡོད་་དང་ གསལ་་་དཔ་ལས་བན་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་
ག་བགས་ནང་ གནོད་པ་བ་་འག
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༣.༡.༣

འདས་པ་ལོ་་༡༥ ་ག་ནང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་བ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་འ་ ས་མཚམས་ལོ་་༢༥ ་ག་་ན་ང་ལས་འལ་ག་ནམ་མ་ཚད་ “ས་ན་

གནས་པ་ག་ཆ་” ག་ནམ་ལས་ འཆར་ག་་འོས་ན་དང་དོན་ན་ཅན་་ ལག་ན་འཐབ་་ར་་ ས་ཐོག་་
བར་བ་དང་ས་མན་བཟོ་དཔ་འག

ན་ང་ འདས་པ་ལོ་་༡༥ ་ག་ནང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་བ་མ་འབད་བར་ས་ག ལས་་་

ཕན་ན་་ག་འལ་དང་འལཝ་ད་ གསལ་ཏོག་ཏོ་དཔ་མ་ཚད་ མ་མན་པ་གནས་ངས་་ཡོདཔ་ལས་ ་་བར་བ་
འབད་་ནང་ འགན་ཁག་ཅན་་ལས་་ཡང་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་ མ་ག་མ་་་ཕོགསཔ་ན་ང་ ་་ག་་ཡང་
མ་འབད་བར་འག

་ས་་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ལག་ན་་་་ལམ་གས་ར་བཏང་་ གནོད་པ་ོམ་འོང་་ན་པས། ་
བམ་མ་ནོར་འལ་འ་ས་

ལག་ན་་་་ལམ་གས་བར་བ་ནང་ ང་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོ་ཡོདཔ་ད་

་ཡང་

ས་པར་་བར་བས་འབད་དཔ་དང་ ར་བཏང་འཆར་ག་གལ་ཅན་ནང་ བར་བས་འབད་་ཐོག་་ ་བར་ོད་
འབད་་གས་་བར་ན་ གསལ་ཏོག་ཏོ་དཔ་བཟོ་་འག

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་བ་མ་འབད་བར་ཡོད་་འ་ས་ འོག་་བད་་གནད་དོན་་ང་གཿ
༡

མ་ག་མ་་བཟོ་བད་འཆར་ག་ས་བ་་ འ་འན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།

ག་ག་དང་འལཝ་ད་ “མ་་ང་འལ་་དོན་་ འགན་ར་ན་པ་ན་ཁག་ས་ ལ་ཡོངས་མ་་འཆར་ག་

དང་ ལམ་ོན་ གནས་ཚད་་ ག་བད་དང་ མ་་་ ས་ཆ་ལག་ན་བས་་ ན་ག་འཆར་ག་་ ཆ་འག་
འབད་་ ་ལས་ མ་་ནང་ འཆར་ག་ས་བ་་ འ་འན་འཐབ་ད་” ར་འད་་འག མ་ག་མ་་ནང་
འཆར་ག་ས་བ་ ས་ཐོག་་འ་འན་འཐབ་ཡོདཔ་འཝ་་འབད་བ་ན་ འཆར་ག་མ་ད་དང་་མན་པ་གནད་
དོན་་བསལ་གས་་ན་པས།

འཆར་ག་ས་བ་མག་རང་ ་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ འ་འན་འཐབ་་འག འདས་པ་ལོ་་༡༡ ་ལ་ལས་ ན་ཁག་
ས་ མ་ག་མ་་ནང་ འཆར་ག་ས་བ་འ་འན་མ་འཐབ་པར་ས་་འག

ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་ བན་ངས་བཀལ་་ནང་ ད་ག་འལ་བཤད་་ཐོག་་ ན་ཁག་ས་ གས་མན་དང་
ང་འལ་བར་བ་འབད་་འ་ འཆར་ག་ས་བ་་བས་དོ་ཡོདཔ་ད་ ་ལོ་༢༠༠༣ ལོར་ ང་བན་ག་ ནང་
འད་ས་ངས་འཆར་ག་དང་ ་ལོ་༢༠༡༧ ལོར་ མ་ག་་ གཞན་ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་༣ ་ནང་་ གས་
མན་དང་ང་འལ་བར་བ་འ་འན་འཐབ་་ར་བཤད་།
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༢ ་ོག་དང་ ན་་ལམ་གས་ང་ང་དཔ།
ག་ག་དང་འལཝ་ད་ “མ་་ང་འལ་་དོན་་ འགན་ར་ན་པ་ན་ཁག་ས་ མ་་་ ལས་་་་ ད་

ག་་་ོག་དང་ ་བད་འབད་ད་” ར་འད་་འག ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་་མངའ་འོག་་ཡོད་པ་གས་མན་
དང་ ང་འལ་བར་བ་་ཚན་་འགན་དབང་འ་ཡངཿ

•
•
•
•
•
•

ང་འལ་་འཆར་ག་་ནང་ གས་མན་ས་བ་འ་འན་འཐབ་།
ང་འལ་དམ་འན་་ག་ག་་ བར་བ་འབད་།

ང་འལ་་་ག་དང་ ས་འཆར་་ད་བ་འབད་།

མ་དང་ང་གབ་ང་འལ་་གནད་དོན་དང་ གནས་ངས་་བ་དོན་་བ་ག་འབད་།
མ་་འགན་འན་པ་་་ ཁ་གསོ་ོང་བར་ན་།

ང་འལ་་ཐབས་ལམ་དང་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་་་ཐོག་་ ་དམངས་་་བ་ོད་།

ན་ཁག་ས་ མ་ག་མ་་ངམ་ག་ན་པར་ ལ་ཁབ་ནང་མ་་གཞན་་་ལས་དོན་་བས་་ ང་འལ་་

གས་མན་ས་བ་ནང་ ་ོག་གས་ཤོམ་མ་འབད་བས། ་ལོ་༢༠༡༤ དང་༢༠༡༧ ནང་འད་་ གས་མཐན་དང་ང་

འལ་བར་བ་་ཚན་ས་ ལ་ཁབ་ནང་འད་་འཆར་ག་ང་འལ་་ཐོག་་ བར་བ་ཁག་༡༢ ་ག་འ་འན་
འཐབ་་འག འ་་་མ་ བར་བ་འ་འན་འཐབ་ཡོད་པ་ ག་ཆ་་ན་འག བར་བ་ན་་ཁག་༡༢ ནང་
ལས་ གགཔ་འ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་འོག་་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་༣ ནང་ བར་བ་འ་
འན་་ན་་ན་པས།

ན་་ལམ་གས་་ཐད་་

ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་ནང་

“ས་གནས་གང་་ས་

ལོ་བར་་ལས་མ་དང་

འཆར་དལ་་བས་་ རང་སོ་ལོ་་འཆར་ག་དང་ ལོ་བར་་འཆར་ག་་དཔར་བན་འབད་་ ་དམངས་་ཐོབ་

གསཔ་བཟོ་ད” ར་འད་་ཡོདཔ་ད་ “ས་གནས་གང་་་འན་་ས་ ས་གནས་གང་་ཚོགས་མ་་ནང་ ལོ་
བར་ན་་ལ་ད་་ནང་་ གནད་དོན་གཞན་་ལ་ཁར་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་་དཔ་ནཿ
ཀ) འཆར་ག་ལས་དོན་་ལག་ན་་གནས་ངས།
ཁ) ་མ་ལོ་ནང་་དལ་འལ་ས་བད།

ག) འོང་འབབ་དང་ འབབ་ངས་ གས་རམ་མ་དལ་་བས་པ་མ་དལ་འོར་ཐོ་དང་ ་ནང་ལས་ཟད་འ་གཏང་་
་ས་བོད་ཆ་ཚང་།

ང་) ་་དོན་་ན་བར་་ཐོ་དང་ འཆར་དལ་དང་གས་པ་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་མ་ོད་འབད་བ་ཐོ་ ཁག་
འབག་ན་་དང་ གནས་ང་བཅས་་ཐོ།

ཅ) ལོ་བར་ས་བ་ན་་གསར་ཤོག་་ས་།
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ཆ) ཚོང་འལ་མ་་བགས་ཡོད་་དང་ འོང་འབབ་་ཐོ།
ཇ) ་དས་ཆ་མཉམ་་ཐོ་དང་།
ཉ) ར་ོད་་ས་ན་དང་ ་ཚད་དང་བཅས་པར་ས་དང་ཁང་མ་་ཐོ།
་བམ་མ་ཐོ་་ ས་བ་ད་དད་བས་ ཐོབ་མ་གས་པར་ཡོད།
ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་ བན་ངས་བཀལ་་ནང་ མ་་ལས་དོན་་ ད་ག་་་ོག་དང་་བད་་ཐད་ཁར་
ོདཔ་ད་ ན་ཁག་ས་ མ་་ས་ོན་ཞལ་འཛོམས་དང་ བ་ོད་ལས་མ་ ས་གནས་གང་་ད་ག་དང་ན་པ་

བ་ར་དང་ ང་འལ་ས་འཆར་བར་བ་ མ་་བཟོ་ག་འ་དཔོན་་དང བཟོ་བད་པ་་ ་ལས་མ་་འཆར་
ག་བམ་་དང་ བཟོ་ན་བ་དད་པ་་་ ལོ་བར་བན་་ ཁ་གསོ་ོང་བར་་ོད་་ཡོད་ར་བཤད་།
༣.༡.༤

ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦
འབད་ཡོདཔ།

ཅན་མ་འ་

མ་ག་མ་་ངམ་གག་ས་

བཟོ་ཡོདཔ་དང་ཆ་འག་

ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་༢༠༠༩ ཅན་མ་ (འན་ོན་༢༠༡༤) ནང་ ས་གནས་གང་་བཅའ་ག་བཟོ་ག་པ་དབང་

ཚད་་འོག་་ “ས་གནས་གང་་་བ་གནད་ོད་་བཅའ་ག་་ ས་གནས་གང་དང་ས་བན་་ཐོག་ལས་ ནང་ད་

དང་ོལ་འན་ན་ཁག་དང་ མ་་ང་འལ་་འགན་འར་ན་པ་ན་ཁག་་ས་ཐག་བཅད་ད” ར་ཡོདཔ་ད་ ད་

ང་ “ས་གནས་གང་་བཅའ་ག་དང་ག་ག་ནང་ གནད་དོན་གཞན་དང་གག་ཁར་ གཤམ་གསལ་་ད་དཔ་འ་ཡང་

ཀ) བཅའ་མས་འ་ནང་མ་འད་་ན་ང་ ཆ་གནས་ཐོག་ཡོད་པའ་མས་གཞན་གང་ང་དང་འལ་་ ས་གནས་གང་་

དབང་བ་་ནང་འད་་ད་ས་དང་ ་་ལམ་གས་ བདག་ང་ ་་ དབང་ཚད་ དབང་འན་ འགན་འ་ དལ་

འལ་ འཆར་དལ་ འོང་འབབ་དང་ ལ་གས་་བཅའ་ག་དང་ ག་ག་་ ལ་གང་་ དལ་འལ་བཅའ་ག་
དང་ག་ག་་དང་འལ་ད ” ར་འད་་འག

ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་འ་ ང་འལ་་འཆར་ག་ག་བགས་ནང་ ཚད་ན་དང་ལམ་ོན་་དོན་་ མ་་ང་
འལ་འཆར་ག་དང་གག་ཁར་ བཟོ་་ཆ་འག་འབད་ག ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་ནང་ ས་ག་ལག་ན་/ས་ངས་

བ་་ (ོད་གནས་དང་ ས་ག་་ཚོགས་ལག་ན་ ་ལས་ ཚོང་འལ་དང་ དགས་བསལ་དགའ་ོན་ས་ངས་ལ་སོགས་

པ་) དང་ ས་ག་ལག་ན་་གནས་ངས་ (ང་མ་་ཐོག་ཚད་ ཤོང་ཚད་དང་བཟོ་མ་་ ས་ག་འལ་བཤད་འབད་
ཡོདཔ་) ་ལས་ ང་མ་ག་འམ་ (ང་མ་་གས་དང་འལ་བ་ ས་ག་འལ་བཤད་འབད་ཡོདཔ་) ་གསལ་

བད་འབད་་འག

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་དང་འལ་བ་

མ་ག་མ་་

ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༠༤

ཅན་མ་དང་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་ཐོག་་ ས་བ་དབང་འན་ས་ བར་བ་འབད་བ་བས་
འོག་་བད་་ནོར་འལ་་མན་གསལ་ང་ཿ
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༡. “མ་་ང་འལ་ནང་འགན་ཁག་ཅན་་ན་ཁག་འ་” ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ན་ང་ ་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ ན་ཁག་

འ་ལ་གཏོགས་ད་པར་ མ་ག་མ་་ངམ་གག་ས་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་བར་
བ་དང་ ས་མན་བཟོ་་འག

༢. མ་ག་མ་་འ་

ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་ག་བགས་་ལས་་ག་ན་ང་

ང་འལ་དམ་འན་

ག་ག་འ་ མ་་ཚོགས་་ས་ཆ་འག་འབད་་འག ་ལས་བན་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་ཆ་འག་
དང་ག་བགས་འབད་་ཐད་་ མ་ག་མ་་་་ཕན་ག་ོད་འག

༣. ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་གས་ ད་བར་

འབད་བ་བས་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་ནང་ བར་བས་ོམ་་བ་ཡོད་པ་བ་མཚོན་
ོན་ཡོདཔ་ད་ ་ཡང་ མང་ཤོས་ག་ ‘ཐོག་ཚད་་ངས་ཁ་’ དང་ འབད་ག་པ་ ‘ས་ཚན་་བ་ཚད་’ ཡར་ང་
འབད་ཡོད་་འ་ན་པས།

༤. ག་ཐོ་དང་འལཝ་ད་ ག་ག་མ་་ས་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་ག་བགས་མ་འབད་

བ་་མ་ལས་ བར་བས་་མང་ཤོས་ག་ འ་འན་དང་ག་བགས་འབད་་ཡོད་པ་ མན་གསལ་ང་།

་འབདཝ་ལས་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་འ་ ་ལོ་༢༠༡༦ ལོ་་མ་ལས་ ཆ་འག་དང་ག་
བགས་འབད་ཡོད་པ་ ནོར་འལ་ང་བ་གནད་དོན་་ མས་མན་བཟོ་་དོན་་ན་ང་ ང་འལ་དམ་
འན་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འལཝ་ད་ ་་འབད་མ་གཔ་་ོནམ་ན་པས།

་བམ་་ འགན་ཁག་ཅན་་འལ་ཡོད་ལས་་ག་ར་ས་ དམ་འན་་ག་ག་་བཟོ་་དང་གས་བས་འབད་་ ་
ལས་ ཆ་འག་འབད་་་ གག་མན་་ཐོག་ལས་མ་འབད་བ་ན་ ་བམ་མ་ནོར་འལ་་ ལོག་་ང་་ན་ཁ་

ཡོདཔ་ད་ དགས་གཏད་བད་དོ་བམ་ ཚད་ན་ལམ་གས་་དོན་ན་ཅན་་ག་བགས་འབད་་ནང་ གནོད་ན་བ་
་ན་པས།

མ་ག་མ་་ས་ བན་ངས་བཀལ་་ནང་ ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་ར་ ས་ག་ོད་་དང་ འཆར་ག་གསར་
བཟོ་འབད་་ ག་ག་དང་ལམ་ོན་་བཟོ་་ ་ལས་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་་ ཆ་འག་འབད་་ནང་ མ་་
ཚོགས་་་དབང་ཚད་དང་ ་འགན་དང་འལ་ དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་ ཆ་འག་འབད་་ར་བཤད་།
༣.༡.༥

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་ོད་འབད་་་ འགན་དབང་ོམ་ཡོད་ང་ ཐོན་ད་ཚད་ག་ལས་དཔ།

མ་་ང་འལ་་འཆར་ག་ག་བགས་འ་ འགན་དབང་གནམ་ད་ས་ད་ོམ་ན་པ་ཁར་ ས་ན་ཡང་ལོ་་༢༠
ལས་ག་་འར་་ན་པས། མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ ས་ངས་བ་ཚད་་་ཚད་ ་ལོ་་ཊར་ར་
༢༦(26 sq. km) ་ག་དང་ ག་བགས་་ས་ན་ ལོ་་༢༥ ་ག་ཡོདཔ་ད་ ་ནང་ ས་ངས་༡༥ (མ་་

གས་མཚན་) ་ད་་ཡོད་་འ་ ག་པར་་ མ་ས་༡༠༠-༤༠༠ དང་ ་ལོ་་ཊར་ར་༡ ་་བ་འབད་་ ས་
གནས་་ས་ངས་༢༢ ་ཁག་ས་་འག
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མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་ ལག་ན་་གནད་དོན་མང་རབས་ག་ཡོདཔ་ ག་ས་ཡང་ས་ོགས་ང་
གས་པས། གནད་དོན་་་ལ་ལས་ གཙོ་་ཤོས་རང་ འགན་དབང་གཞན་་ཤ་ཡོད་པ་ནང་ལས་ ་འགན་་བ་ མ་
ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་འབད་་འ་ནམ་ལས་ ་བ་ཐབས་་དོན་་ མ་ག་མ་་་ གག་་
དང་འལ་བ་་ོབས་་གས་བ་ད་པ་བ་མཚོན་ོན་མས།

གནད་དོན་གཞན་ཡང་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་

ཨམ་དང་འལ་བ་ གནས་ད་དང་ས་ག་ཐོ་་གས་ཤོམ་ན་འག མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་

འབད་་ནང་

གདོང་ན་ོམ་ཤོས་རང་

ས་ག་དང་འལ་བ་ཐོ་་ས་མན་བཟོ་་དང་འཆར་ག་སོར་བར་འབད་་

འཆར་ག་དང་ང་འལ་་ལམ་གས་དང་འལ་བ་ མས་གག་་གནད་དོན་དང་ ས་་བདག་་མ་འགསཔ་ ་
ལས་ མ་དལ་་གནད་དོན་་ན་པས། འདས་པ་ལོ་་་ནང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་་ཆ་ཤས་་་

བད་དོན་དང་འལ་བ་ད་བ་ན་་་དང་འལཝ་ད་ མ་ག་བཟོ་བད་་འཆར་ག་དགས་དོན་་མ་་ བ་་

ལས་མ་འགལ་་ཐབས་དང་ གནས་ད་གས་ཤོམ་ད་་ག་ནམ་འབད་ལག་ན་འཐབ་་བསམ་ག་་ འམ་ཐབས་
་དགས་་ མ་ག་མ་་་ོབས་་གས་བ་ ཡར་ག་བཏང་ད་པ་ གནད་དོན་ག་འཐདཔ་་ཐོག་་ ས་
འབས་་བད་་འག

མ་་ནང་་ ད་ོ་བཟོ་ན་ཡར་འལ་་་གས་་འ་ཡོད་་ (ས་མཉམ་་ བཟོ་ན་༧༠༠ ལས་ག་་ཡོདཔ་)

དང་གག་ཁར་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་དང་འལ་བ་ན་ག་་་ (མ་འར་ལམ་དང་ བཙོག་་བཏང་་ ་
ལས་ ང་འན་མ་གས་ལ་སོགས་པ་) འབད་བ་བང་ཡོདཔ་ད་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ དོན་ན་ཅན་

་ག་བགས་འབད་་ནང་ ཉམས་ཆག་ོམ་་ཤོར་སོངཔ་བམ་འག

་འབདཝ་ལས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་་་འགན་ོམ་ན་་དང་ ་འགན་འབག་་ཐོན་ད་
ཚད་ག་ལས་ད་་གས་་བར་ན་ གས་་མན་པ་གནད་དོན་ མན་གསལ་ང་ཡོད་་་ བད་བ་འོག་་བད་
་ཡོད།

༡ ་ོབས་ཐོན་ད་ལངམ་དཔ།
་ོབས་གས་བ་ཐོན་ད་དང་ ག་ཆ་་་ཐད་་ ་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ ‘མ་ག་ང་་ལས་འན་ས་བ་འཆར་ག་’

ནང་ ས་འན་འབད་་ཡོད་་་ག་བཞག་་ ་གཡོག་ན་ཚོགས་ས་ ་ོབས་བས་ཆ་འག་འབད་ག ན་ང་
ས་བ་དབང་འན་ས་ མན་གསལ་ང་་ནང་ མ་ག་་ག་བད་ཆ་འག་འབད་་དང་འལ་ ག་བགས་མ་

འབད་་ལས་བན་ ན་་འབད་ཐངས་་ལམ་གས་གས་ཤོམ་དཔ་མ་ཚད་ ་འགན་ོད་་ཐད་་ང་སང་ས་དཔ་ད་

་ལས་ ནང་འད་མཉམ་འལ་གས་ཤོམ་ད་པ་གནད་དོན་་ང་ཡོད་པ་ མན་གསལ་ང་། མ་ག་་ག་བད་
གསརཔ་ས་མ་ཚད་པར་ ་མས་ག་པ་དང་ ས་ཆགས་གས་བཟོ་བད་པ་ ་ལས་ ལ་འན་འཆར་ག་མ་་དང་

མ་་དཔལ་འོར་མཁས་མག་ལ་སོགས་པ་་ད་པ་ར་ལས་ཡང་ བད་་འག ན་ང་ མ་ག་མ་་ནང་ ་
འལ་་མཁས་མག་དཔ་མ་ཚད་ མ་་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ལས་དོན་ས་ངས་་ནང་ གཙོ་མ་ཅན་འབད་བ་
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འག་མ་འབད་བས། ་ལས་ གནད་དོན་་ང་ལ་རང་་གས་འ་་ཡོདཔ་ད་ ་ཡང་ འགན་འན་པ་གཏན་བཞག་་

བཞག་མ་གས་པ་གནད་དོན་དང་ འགན་འན་པ་་འལ་འལ་རང་ སོར་དཔ་འཐོན་ཡོད་་འ་ས་ ཐོ་དང་ག་ཆ་་
ས་ོད་ས་ན་གས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་

་ས་འབད་

ག་ཆ་ན་ང་དང་གག་་གནས་ད་གས་ཤོམ་

དཔ་ལས་བན་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་ནང་ གནོད་ན་ོམ་་བ་་འག

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་ གནས་ད་དང་ཐོ་བ་ ག་ཆ་་ གས་ཤོམ་ན་འག ་ལས་ མ་
ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་་་མ་བཟོ་བ་བས་

འཆར་ག་ངམ་དང་ཡང་ན་

དག་བས་འབད་བ་

འཆར་ག་ ་ལས་ ནོར་འལ་དང་སོར་བར་འབད་བ་ག་ཆ་་གས་ཤོམ་་ན་ང་མ་འཐབ་པས། འཆར་ག་བམ་

་་མང་ཤོས་ག་དང་ བར་ལོག་མས་མན་་ འལ་ག་འཆར་ག་ཐོག་་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ་འ་་གག་ཡང་
ན་འག

༢ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་ག་བགས་་དོན་་ མ་དལ་་ས་ཐོག་་ གཙོ་མ་བག་དཔ།
ལས་འལ་ག་་བམ་ན་ས་་ང་ ་འཆར་ག་་ འོས་ན་དང་དོན་ན་ཅན་་ག་བགས་་དོན་་ ས་ཐོག་དང་
མ་དལ་ལངམ་་དཔ་ཁག་་ཤོས་ག་ན།

མ་ག་བཟོ་བད་་འཆར་ག་ཨམ་་ཐད་་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་་ ད་ཀ་ལས་ག་་བ་ཡོདཔ་ད་ གཞན་
་བག་བད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ་འཆར་ག་ནང་ མ་དལ་དང་འལ་བ་གནད་དོན་་ དཀའ་ངལ་ོམ་ན་པས། ན་
ག་་དང་་དམངས་མན་ན་་་དང་འལ་བ་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་ས་ངས་ང་འལ་ནང་ མ་དལ་

་ཤ་དཔ་འག ལས་དོན་ལ་་ག་ནང་ འཆར་དལ་ན་ཡོད་ང་ ལས་དོན་མང་ཤོས་ག་་མ་དལ་་ མ་་འཆར་
དལ་་་ཁ་ལས་འོང་དཔ་ན་པས། དར་ན་ ང་བར་ང་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་དང་འལ་བ་ བཙོག་་

མད་འལ་ག་བད་དང་ འང་་བམ་ལ་མད་འལ་ ་ལས་ ག་་དང་ང་འན་ག་ཐག་ མ་འར་ལམ་དང་
་གར་ལ་སོགས་པ་ན་ག་་ངམ་ག་་ ཟད་སོང་དལ་མ་ས་ཡ་༢༢༠ གནས་དོ་ཡོདཔ་མས།
ལས་དོན་འ་་་མ་དལ་བཏང་ཐངས་་ཆ་ཤས་་

ས་ཚོད་སོ་སོར་ཡོདཔ་ལས་བན་

་་བས་གག་ཁར་ན་པར་

གག་ལ་གས་ལ་་ འབད་ཡོད་པ་མན་གསལ་ང་། ་མཚན་་ལས་བན་ ་མག་བ་་་ མང་ཤོས་ག་
དཔ་བཏང་་ ཉམས་བས་་་་ཤ་འཐོན་་འག དར་ན་ བཙོག་་མད་འལ་་་མ་དལ་་ མ་འར་ལམ་

བཟོ་ན་་མ་དལ་བཏང་ཚར་བ་ལ་ལས་འོང་དོ་ཡོདཔ་ད་ ང་འལ་་་མ་དང་འལ་བ་ན་ མ་འར་ལམ་བཟོ་ན་
་་འ་མ་བགསཔ་ལས་ བཙོག་་མད་འལ་་་་ག་ར་འབད་ཚར་དཔ་ན་པས།

༣ བཟོ་ན་་ལས་དོན་་ ཆ་འག་དང་བ་དད་འབད་་་ མ་ག་མ་་་མཚན་གག་ས་་འབད་་ཡོདཔ།
གས་མན་བཟོ་་དང་ ་ཕན་ག་ོད་ལས་འམ་་དོན་་ ་ཚན་འ་་འོག་་ གནང་བ་གནང་་དབང་འན་དང་
འགན་ཁག་ཅན་་དབང་འན་གས་ཆ་ར་ད་པ་ན་ འོས་འབབ་འོང་་ན་པས།
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ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་དང་གཞན་འལ་ཡོད་ག་ག་ར་་

བཟོ་ན་་་མོ་་ཆ་འག་འབད་་འགན་ར་འ་

མ་ག་མ་་ ང་འལ་ཚད་འན་་ཚན་་ཕོགསཔ་ན་པས། ་ལས་ བཟོ་ན་་་་ ་མོ་དང་ ང་འལ་དམ་

འན་ག་ག་དང་འལ་་འབད་དོ་ག་་ར་ བ་དད་འབད་་འགན་ར་འ་ཡང་ ་ཚན་འ་་རང་ ཕོགས་་འག
༤ བཟོ་ན་་་་ བ་དད་གས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
ཟོ་བན་འབད་ན་ཡོད་པ་བས་་ ལམ་གས་དང་འགལ་བ་འ་་ལས་འམ་་དང་ འོས་ན་ཚད་འན་དང་འལ་་
འབད་་དོན་་ ས་ངས་ནང་ དོན་ན་ཅན་་་ོག་འབད་་ལས་ག་ ཐབས་ས་གཞན་ན་འག
མ་ག་མ་་

བ་དད་་ཚན་འ་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་

ནང་འད་ས་ངས་འཆར་

ག་ས་ངས་སོ་སོར་་ནང་ བཟོ་ན་་་་ ་ོག་འབད་་འགན་ར་ཕོགསཔ་ན་པས། ན་ང་ མ་་ས་ངས་
ག་ར་ནང་ བཟོ་ན་་་་བ་དད་འབད་་ བ་དད་པ་བོམས་༨ ལས་བལ་ན་འག བ་དད་པ་་་ས་

ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་ས་ངས་༢ དང་ ལ་་ས་་ལས་ག་་ བ་དད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་མས་འབད་
བཏོན་པ་ན་ མ་ས་༡༥༠-༣༠༠ ་བས་ བ་་ཡོད་པ་ས་ོགས་ང་། ས་བ་བས་ བཟོ་ན་་མང་ཤོས་རང་

་ོག་གས་ཤོམ་ད་པར་ བཟོ་ན་འབད་ཡོད་པ་མན་གསལ་ང་། ་བམ་མ་གནས་ངས་འ་ས་ ན་ག་་
གནོད་ན་ཅན་འོང་་ནམ་མ་ཚད་ བཟོ་ན་་་དང་མ་མངས་བ་ མས་འགལ་ང་ད་་ན་པས།
3.2

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་ནང་དཀའ་ངལ་།

འདས་པ་ལོ་་༡༥ ནང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་འབད་ཡོད་་འ་ འཆར་ག་་མ་དགས་དོན་

དང་ མ་འལ་བར་འག ལས་་དག་པ་ག་ས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ཐད་ཁར་ ་མ་བག་བ་ན་
་ནང་ ས་ཆ་ལག་ན་འཐབ་་ནང་ འར་བ་་ཝ་་འབད་ཡོདཔ་དང་ བཅའ་ག་དང་ག་ག་་ མ་གནསཔ་དང་ ང་
ང་་ག་བགས་མ་འབདཝ་

་འདབ་ས་ངས་་འལ་མཚམས་མ་བ་པ་

ས་ན་བདའ་་ལས་་འ་འན་འཐབ་་

ལས་བན་ ས་ན་ཆད་འོང་་དང་ ས་ད་ཆད་་ མ་ལམ་བདའ་་ མ་འར་བཞག་་དང་ མ་འར་ན་འལ་་

དོག་ཁག་ཁ་བཟོ་་ ་དམངས་ལ་འན་དང་ འལ་ད་ལངམ་་དཔ་ ཁང་་འོས་ཚད་དང་ན་་ན་དང་ འཐོབ་མ་
འཐོབ་་དཀའ་ངལ་

་ལས་

རང་བན་དང་

འང་ད་་ན་པ་ན་་་འབད་་འག

མཐའ་འར་གནས་ངས་ལས་བན་པ་ན་ངན་དང་འལ་བ་ན་ཁ་་

འཆར་ག་དང་མ་མན་པར་ཡོད་་་ མང་ཤོས་ར་ བཅའ་ག་བར་བཟོ་འབད་་གནང་བ་ན་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ གནད་དོན་

སོ་སོ་་ནང་ མས་མན་བཟོ་ཡོདཔ་ན་པས། ་བམ་མ་ཐ་དད་་མང་ཤོས་ར་ གང་་བཀའ་་དང་ ་དམངས་གནོན་

གས་ ས་་བདག་་ས་ རང་སོ་ས་་ལོག་་ མས་ག་འབད་་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་ག་བགས་མ་

འབད་བ་་མ་ ང་འལ་་ལས་་འ་འན་འཐབ་ཡོདཔ་ ་ོག་ད་་ འལ་བན་མ་འབདཝ་ ་ལས་ བཅའ་ག་
དང་ག་ག་་

བཙན་ཏོག་ཏོ་འབད་བར་ོད་མ་འབད་་ལས་བན་་ན་པས།

ད་པར་འ་་ལས་བན་

འལ་ལས་་ ང་་་ས་འན་འབད་ཡོད་པ་ས་གནས་་ནང་ ད་ས་ང་འལ་ཡར་ང་འ་་འག

་མ་ང་
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ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ས་བ་བ་པ་ནམ་ས་་ བདའ་ན་་གནད་དོན་་ས་མ་དོ་བར་ འ་་གནད་

དོན་དག་པ་ག་
འབད་་ཡོད།
3.2.1

བག་བ་འབད་ཡོདཔ་བན་་

གལ་གནད་ཅན་་ཕན་གནོད་ཡོད་་ད་པར་་

འོག་་གསལ་བད་

་ལོ་༢༠༠༣ ་འན་ང་བཀའ་་མང་ཤོས་ག་ ལག་ན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།

་ལོ་༢༠༠༣ ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་འ་ གང་་གནང་བ་གནང་་དང་གག་ཁར་ བ་བད་ན་ཁག་(ད་
ོ་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་)་ བད་་ན་ཡོད་་་ འོག་་བད་་ཡོད།

1. མ་ག་མ་་ལས་འན་་གས་བ་ང་འལ་གཏང་་་གཙོ་མ་བད་དཔ།

2. གཙང་་དང་རོང་་་ན་ང་དོན་་ བར་ང་་ཊར་30 དང་་ཊར་15 བཞག་ད
3. ལ་ཡོངས་ད་ཐང་འ་ དབང་་་བབ་་ཆགས་དཔ། (གསོ་ང་ས་ངས་)

4. མ་་ལ་་ མ་་བ་ (Urban Hub) དང་ ོང་་མཐའ་འར་་ང་ (Green Area) ་ མ་ག་
བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ར་འབད་།

5. གང་ཚབ་གདན་ས་་ས་ངས་འ་ India house ་གདོང་ོགས་་བཞག་།

6. ད་འན་་ཚང་་ས་ག་ ཁ་གཏོར་་ཡོད་་་ ས་འཆར་བད་་ ་་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་ནང་
གག་བོམས་བཟོ་།

7. སོ་ནམ་ག་བཞག་ Precincts ་ བ་དོན་དང་བད་འལ་ན་ཁག་་ས་ཆ་བཅའ་ག་་ དམ་དམ་་གནས་
།

8. མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ར་ ་བར་་ Circle ག་བགས།

9. ལ་ཡོངས་ོལ་འན་ན་ཚོགས་ (NCCA) འ་ ་མ་ལས་ཡོདཔ་ལས་བན་ མ་ག་མ་་འོག་་ ར་
ོལ་གས་ཚན་ Precinct བདག་འན་འབད་་དོན་ལས་ ་ཚན་གསརཔ་གག་ག་བགས་འབད་།

10. ་ར་ག་ར་ས་ཁ་མ་བད་ན་ ས་ཆ་བ་ལ་ (Land Pooling) འབད་་ད་ – ས་ཆ་བཅའ་མས་དང་
འལ་་འབད་ད

11. ས་ན་མད་ན་བར་བས་ང་འལ།

12. བཙོག་་གས་བས་འཆར་ག་དང་ མགས་ལམ་་བར་ན་ ས་འཆར་བད་་ ་ངས་་ས་ངས་(Green

Buffer) ནང་ད་་ས་ངས་་་ར་– བ་དོན་དང་བད་འལ་ན་ཁག་ས་ ར་་ས་ཆ་་ མ་ཚོང་ང་

ཚད་ཁར་ན་པར་ མས་གས་ར་འཐོབ་དཔ།

13. མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་་ མན་མཐོ་/་མཐོ་མས་་འན་ས་དང་ ད་ཐང་ མ་འར་བ་ཁང་
་ ལ་གང་འག་་དམག་་ ལ་གང་འག་་འགག་་ IMTRAT ་ལས་ Dantak ་ ལོག་་

ག་བཅའ་་་ ས་འཆར་བད་་་ གནང་ལ་འབད་ཡོདཔ།

14. ལ་ཡོངས་གག་ལག་ོབ་་འ་ ད་ོ་ IMTRAT ཡོད་པ་ས་ངས་ནང་ཆགས་།
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15. བ་དོན་དང་བད་འལ་ན་ཁག་ས་ འོང་འབབ་དམའ་ཤོས་་་འོས་འབབ་ན་པ་ ོད་མ་བཟོ་དཔ།
16. ོན་པོ་་མ་ཚད་ ་ཚོགས་འས་་དང་ ང་མས་ན་་་ོད་མ་དཔ།

17. ང་་ཕར་ཁ་་ ་ཚོགས་ང་མ།

18. འོང་མ་་ང་ག་འ་ བར་པ་ས་་ཆགས་།

19. མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་་ ནོར་འན་ལམ་ལོག་མ་ག་འབད་།

ལམ་ོན་འ་་མང་ཤོས་ར་

ག་བག་འབད་་ལས་་་ས་

ག་བགས་མ་འབད་བར་བར་བས་འབད་་འག

བར་བས་ལ་་ག་ གང་་བཀའ་་་ ག་བཞག་ཡོདཔ་དང་ ལ་་་དམངས་གནོན་གས་དང་ ལ་་འལ་ག་
གནས་ངས་་ན་ན་མས། ་བམ་མ་གནས་ངས་ལ་་ག་ ཁ་གསལ་་ འོག་་བ་ོག་ནང་བད་་ཡོད།
3.2.2

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ ས་འན་འབད་ཡོད་པ་ Precinct ་ད་ཁག་་ བར་བས་་་
གས་བཟོ་ཡོདཔ།

Precinct ་ལས་འཆར་འ་ས་ གཙོ་བོ་ར་ས་ཆ་ཚད་་བན་ ས་ཆ་བ་ཚད་ན་ཡོད་་འ་ ལག་ན་འཐབ་བག་

ཡོདཔ་ོན་་དང་ གདོང་ོགས་དཀའ་ངལ་གསལ་དཔ་ ང་མ་ར་དང་བ་ ང་མ་ཐོག་ཚད་དང་ ང་ཚད་་ ོནམ་
ན།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ས་ Precincts མ་འཝ་༢༢ ས་འན་འབད་་ཡོད། ས་གནས་འ་་་ལས་འཆར་

འ་ས་ ལག་ན་འབད་གཔ་ ཡང་ན་ ས་གནས་་ཁར་ད་་ས་་ ག་བགས་འབད་་དབང་འན་་ལག་ན་འབད་
གཔ་་ོན་་དང་ ལས་འཆར་འ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དོན་་ བཟོ་ཡོདཔ་ན། ན་ང་ ནང་འད་ས་

ངས་འཆར་ག་དང་ མ་བཟོ་བད་ས་འཆར་འོག་་ ནང་འད་གནས་ཚད་་གནད་དོན་་་དཀའ་ངལ་ལ་་དོན་་

དགས་བསལ་ལས་འཆར་ཡང་འག ད་ོ་ ས་གནས་གང་་འཆར་ག་ལ་་ག་ནང་ Precinct ༢༥ ས་འན་འབད་

འག Precinct ་UV-2 འ་ ོད་མ་ UV II-I དང་ ོད་མ་ UV II-II དང ་ལས་ UV-2 LD དང་

UV-2 MD ་ ད་བ་ས་ག

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ཐ་དད་གཙོ་བོ་ར་ Precinct ་ད་ཁག་བར་བས་་་གས་འབད་་འ་ན།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ Precinct ་བར་བས་ལ་་ ཐ་དད་འབད་ཡོད་་འ་ ག་མ་༧ པ་ནང་

གསལ་ོན་འབད་་ཡོད།
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ག་མ་༧ པ་: Precinct ་བར་བས་།
མ་ག་བཟོ་

Precinct

ག་ཨམ་ནང་

བས།

བད་འཆར་

མ་འར་འ་

་བར་

བར་བས།

་ལོ།

ན་གསོ།

ཚོགས་་༡ པ: ་ལོ་༢༠༡༡

2011

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལཝ་ད་ ས་ཚན་་གག་

མ་ག་པ་ས་
ངས།
UV I

UV II

་༤ པ་ས་༡༥ ་འབད་

ཁར་བབ་མ་གཔ་ན་པས།

ཡོད་པ་མ་་ཚོགས་་༢

འ་ UVI འོག་་དང་ ས་ཆ་༢༡ འ་

པ།

UV II (Sub
Category)

UV sub
Category I

་ན་མས།

UV II

་ལོ་༢༠༡༢ ་༡ པ་ས་

༢༧ ་འབད་ཡོད་པ་ མ་
་ལོ་༢༠༡༢ ་༡ པ་ས་
༢༧

2012

UVII(MD
)

2012

UVI

༡༡
པ།
E2

UV II

2012

2012

པ།
UVII Sub
Cat-II

་༢༠༡༥

་༥

པ་ས་༡

Sub
Precinct –I
(Urban
Core)

་ལོ་༢༠༡༥ ་༧ པ་ས་

UV II Sub
Precinct 1

UVII
MD

་ལོ་༢༠༡༥ ་༥་པ་ས་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་་

ས་གནས་འ་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བར་

ས་གནས་འ་UV

2015

་ལོ་༢༠༠༤

ང་འལ་ཚད་འན་མས་གས་ས་

ངམ་ག་བ་ག
2015

II

ཐོག་ཚད་༢

ས་ཆ་་བདག་ཨང་༤/A མ་ཨང་༤༧༨ ་

་འ་ ཐོག་ཚད་བ་བ་བག་་འག
མ་་བ་ནང་Precinct ་ ང་བ་

I, II དང་ III ་

འག ན་ང་ མ་་བ་ས་གནས་ནང་ Precinct ་ གག་

པ།

༢༦ པ།

ས་དབས་ཡང་གས་ཤོམ་ཡོད་

Precinct ་ འ་ E2-UVII ད་ཁ་ང་བ་II ་ད་ག

༡༧ མ་་ཚོགས་་ང་༢༥

༢༩ མ་་ཚོགས་་ང་

ས་ཆ་འ་ལམ་ོ་ལོགས་ཁར་དང་

2014

མ་་ཚོགས་་ང་༢༤ པ།

Sub
Precinct–I, II
& III (Urban
Core)

་མར་ཕབ་འབད་དཔ་དང་

་ད་ཁ་་ག

༢༦ མ་་ཚོགས་་ང་༢༢
E4

སཆ་བབ་་འ་་ཆ་༢༧.༥

Precinct ་ ས་ངས་འལ་མཚམས་་ས་འན་འབད་ཡོད།

མ་་ཚོགས་་ང་༩

་ལོ་༢༠༡༤ ་༡༡ པ་ས་

ས་

་ད་་འག

་འབད་ཡོད་པ་མ་

་ལོ་༢༠༡༢ ་༥ པ་ས་

་བར་་་་ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་ལས་ ས་་བདག་༡༨

པ་ཁར་ ོ་ལོགས་ཁར་་ས་ཆ་གར་ UV II (MD) Precinct

་ཚོགས་་ང་༧ པ།
UVII

གག་

ལག་ན་འཐབ་ད་པ་་ག་ལ་ག

་འབད་ཡོད་པ་མ་

་ལོ་༢༠༡༢ ་༡ པ་ས་
༢༧

ས་ཆ་འ་་ང་འལ་ན་ཐབས་་དོན་་

ཡང་ན་ ར་བན་ Precinct ་ UV II ཚབ་་ UV II

་ཚོགས་་ང་༧ པ།
NN

sqm. 1000 ལས་ང་

ཁར་བབ་་་ས་འཆར་ལ་ཡོད།

་ཚོགས་་ང་༧ པ།
E-4

འང་ག་་་ཡོད་པ་ས་ཆ་༤༨

བར་བས་འབད་་ Precinct-I བ་འག་འབད་་ན།

2015

ང་བར་ང་: Precinct ་ བར་བས་འབད་་ ག་
་ས་གནས་ནང་ ཐོག་ཚད་༥ ན་ཡོདཔ། ང་འལ་ཚད་
འན་མས་གས་ར་འབད་བ་ན་
ངམ་ག་ན།

ང་མ་ཐོག་ཚད་༤
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E2

E4

ཚོགས་་ང་༢ པ: ་ལོ་

2016

༢༠༡༦ ་༥ པ་ས་༢༩

ཁག་་ཡོད།

མ་་ཚོགས་་ང་༢
པ།
E4

UV II

་ལོ་༢༠༡༧

་༢

པ་

ད་མ་གསརཔ་འ་ནང་ Precinct ་ E2 ནང་ད་

2017

ས་༢༤ མ་་ཚོགས་་

གཏན་འཇགས་བཟོ་བད་ཆ་ཤས་དང་ག་ཁར་

ས་ཚན་༤

ངམ་ག་མ་ོད་པར་ས་ཡོད། ས་ཚན་གམ་འ་ར་་་

༦ པ།

ནམ་ལས་ ་ལོ་༢༠༡༢ ་ན་ས་གང་ཚོགས་་བད་
ག་ར་ོད་མ་འབད་བ་་མ་

བཟོ་ན་དོན་་གནང་བ་

ན་་དང་ ་ཡང་ ས་གནས་ག་གགཔ་ནང་བ་ཚད་་ཆ་
༤༠ ནང་ཐོག་ཚད་༣ ་་བ་འབད་ག

E2

UV
II
Sub Cat 2

Note
sheet
no.3/UPDD/DUDES
/Thimphu/2008/141
4 dated 3 June 2008

2008

ན་གསོལ་དཔ།

TV

UV II

Note
sheet
no.10/TMC/UPD/L
AP/CORE/2006/359
2 dated 20 June 2006

2006

ན་གསོལ་དཔ།

Stadium

IT Park

2008

ན་གསོལ་དཔ།

Heritage
Precinct

E4

Note
sheet
01/TMC/DCD/LN/2
008/4998 dated 22
July 2008
Note
sheet
no.01/TMC/DCD/L
N/2008/4998 dated
22 July 2008

2008

ན་གསོལ་དཔ།

Chubachhu
Circle

Royal
Textile
Academy

Directives letter no.
MOWHS/2/633
dated 21 May 2007

2007

བར་བས་འ་ཡང་

ས་གནང་ཡོད་པ་ག་ཨང་
21/05/2007

བས་འབད་ཡོད།
E4

UV II

Note
sheet
no.05/TCC/UPD/M
OWHS/2008/5091
dated 28 July 2009

་་ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ན་བཟང་ེ་

2009

ར་དང་

MOWHS/2/633 dated

་བར་་ས་ངས་ལས་བར་

ན་གསོལ་དཔ།

འང་ངས་: མ་ག་མ་།

ང་་ག་མ་ནང་གསལ་ོན་འབད་དོ་བམ་ གལ་ཅན་་ Precinct ་འཆར་ག་འ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་

ཨམ་་དངས་དོན་ར་ ན་ང་འབད་མ་གས་པས། ་འབདཝ་ལས་ Low Density Precinct ་ Higher

Density Precinct ་ བར་བས་འ་་འག ན་ཐོ་་ད་་ལས་བན་ ་བམ་མ་བར་བས་འ་་ས་

ངས་ན་ས་གཏན་མ་སཔ་ན། ་བམ་མ་བར་བས་དོན་་ ས་ད་ག་ཆ་དང་ ག་ཚང་བཀའ་་་ཐོབ་ཡོད་
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ང་ ས་བ་པ་་ས་ འལ་ག་བག་བ་་འབད་་ག་ ཡང་ན་ བར་བས་་ འཆར་ག་ལངམ་་དཔ་ལས་
བན་སོང་ཡོདཔ་ན་ན་་ བན་དད་འབད་མ་གས།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ ག་བགས་འབད་ནམ་ལས་ མ་ག་མ་་ས་ཆ་ན་ང་འ་ Precinct ་
ད་ཁག་དང་འལ་འཝ་ན་པས། ས་ཆ་་་ གང་་ན་ང་འ་ཡང་ ས་ཆ་ན་ཚོགས་ས་ར་ོད་འབད་ཡོད་པ་

ན་ང་དང་འལ་་ནམ་དང་ ན་ང་་ས་ཆ་ཆགས་ལ་་ག་བཞག་་ན་མས། གནས་ས་དང་ས་ཆ་ན་ང་
གཏན་འལ་བཟོ་་དོན་་ དལ་ས་ན་ཁག་འོག་་ ་ནོར་བག་བ་དང་གནས་ས་ (PAVA) ལས་་ག་ཡོད།
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ Precinct ་ད་ཁག་བར་བས་འབད་་་ས་ ས་གནས་འ་ཁ་ ས་ཆ་

གནས་ང་ཡང་ བར་བས་འ་་ན་པས། ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་འབད་བ་ན་ བར་བས་འ་ ར་

གཏང་འཆར་ག་གས་འར་དོན་་ནམ་ས་བན་བཟོ་་དོན་་ ད་ལས་ཕར་ Precinct ་ད་ཁག་བར་བས་

འབདཝ་ད་

ལས་་གཙོ་བོ་་ངམ་ག་ན་པར་

འལ་ཡོད་ལས་་

ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ན་ཚོགས་ང་ན་ག་ཚང་དང་

དལ་ས་ན་ཁག་་ཡང་ ལ་གཏོགས་འབད་དཔ་འག བར་བས་་ས་གནས་དང་ ་མ་དག་པ་ག་་་ཕན་་

་་ བར་བས་འབད་ཡོདཔ་བམ་མཐོང་་ན་ཁ་ཡོད། ་འབདཝ་ལས་ ས་་བདག་དག་པ་ག་དང་ ཡང་ན་ ས་གནས་
་་ཕན་དོན་་ བར་བས་འབད་ད་་ན་་འ་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ས་གཏན་བཟོ་མ་གས།
1. རང་བན་གནས་ངས་་ Precinct ས་ངས་ མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ།
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་དོན་ཚན་་དང་

གཞན་མ་ག་མ་་འཆར་ག་མས་གས་་ལས་

གནས་གནས་ངས་ཚོར་གས་ཅན་་ (Ecologically Sensitive Areas) བར་བས་འབད་མ་བབ་

་ན་ས་

ང་འལ་ཚད་འན་་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འལཝ་ད་ “་གར་བ་ ཡང་ན་ ཝང་་་་ལམ་ ཡང་ན་ རོང་་གཙོ་བོ་་ལས་་ཚད་

་ཊར་༣༠ ་ནང་འད་དང་ ཡང་ན་ གང་དང་ དབང་འན་གང་ང་་ ར་བཏང་ ཡང་ན་ དགས་བསལ་བཀའ་་འོག་་ གསལ་
བད་འབད་་་ཚད་་ནང་འད་དང་ ་ང་་་དང་ རང་བན་་་གར་་ལས་་ཚད་་ཊར་༡༥ ་ནང་འད་་ ང་འལ་ ཡང་ན་
བཟོ་ན་་འབད་་ག་” ་ན་པས།

FNCA༡༩༩༥ ཅན་མ་ནང་་ “་འ་་འོག་་ ང་བབ་་དང་ང་ཆས་འབག་་་ག་ཐམ་ོད་མ་གཔ་འ་ཡངཿ (༡) ནགས་ཚལ་་

འར་ལམ་མ་གཏོགས་ མ་འར་་ལམ་ལས་ན་ཚད་ཊ་༦༠༠ དང་ ར་ཚད་ཊ་༣༠༠ ་ནང་འད། (༢) ་འམ་ ཡང་ན་ ་དང་ རོང་
་ ་གར་བ་ ཡང་ན་ ་་གང་ང་་མཐའམ་ལས་ཊ༡༠༠ ་ནང་འད། ཡང་ན་ (༣) གནང་ལ་འབད་བ་འན་ང་་འཆར་ག་
གང་ང་ ཡང་ན་ ལས་ངས་་འ་འན་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ན་་གཟར་ཚད་ག་་༤༥ ལས་ག་་ཡོད་པ་ས་ངས་གང་ང་ནང་
.” འད་་འག

པ་ཆ་འག་འབད་ཡོད། ས་ན་དང་ང་ཏོ་ གཙང་་་གཞོངམ་དང་ གཞན་་ན་གནས་ངས་་ས་གནས་ཚོར་གས་ཅན་

་ ན་ང་འབད་་འ་གལ་ཅན་ག་ན། ད་ོ་ན་ ས་གནས་འ་་ནང་ ང་འལ་འོང་་འ་ས་ ས་ན་་ན་ཁ་

ས་ད་དང་ས་འག་འབག་་ལ་སོགས་པ་ན་ཁ་དང་ ས་་བདག་་་ བཟོ་ན་་ན་ང་ཡར་ང་འ་བ་ན་ཁ་་
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ཡོད། མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ས་ས་འན་འབད་ཡོད་པ་ གནས་ངས་ཉམས་ང་་ས་གནས་འ་ ཚབས་་
གས་་ རང་བན་གནས་ངས་ Precinct ས་ངས་ མར་ཕབ་འབད་་ Precinct ་ གཞན་་་ བར་བས་
འབད་་ཡོད།

་ལོ་༢༠༡༧ ་ ག་བར་བ་འག་འབད་་དང་འལཝ་ད་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ རང་བན་གནས་ངས་
ས་གནས་དང་ ་ངས་ས་གནས་ནང་ བར་བས་འ་་་ འོག་་ག་མ་ནང་གསལ་ོན་འབད་་ཡོད།
ག་མ་༨ པ་: རང་བན་གནས་ངས་དང་་ངས་ས་ངས་ནང་བར་བས།
Precinct
E1:

ང་།

རང་བན་གནས་ངས་ཉམས་

E2: ནགས་ཚལ་གནས་ངས།
E3: སོ་ནམ་གནས་ངས།

E4: སོ་ནམས་གནས་གས།

G1: ལ་ཡོངས་་ངས་ས་ངས།

G2: ་ངས་ས་ངས་ལམ་གས།

Report

ད་པར།(བར་བས)

TSP
2002
2.704

SEA
2017
1.076

4.359

3.953

0.406

0.182

0.026

0.156

3.961

5.103

(1.142)

0.726

0.335

0.391

0.807

0.552

0.255

1.628

འང་ངས་: མ་ག་མ་།

་བམ་མ་ད་པར་མང་རབས་ག་འང་་་ཡང་

ལ་་ག་མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་བམས་ད་

ས་ཆ་་

བདག་ར་བག་བ་ལངམ་་མ་འབདཝ་ ་དམངས་ནན་གས་དང་ ལ་་་བ་འབད་་་ མ་ག་མ་་དང་ ཞབས་
ཏོག་ན་ཁག་ས་ ས་ན་འབད་་ལས་བན་ན་མས།

2. མ་ང་འལ་ན་བན་དཔ།
Precinct

་འཆར་ག་ཐབས་ས་་མ་ར་

ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་མ་འཝ་་ནང་

་ོབས་་ཤོང་ཚད་

(Carrying Capacity) ་ནང་འད་་ ན་བན་ས་བན་བཟོ་་ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་་ནང་ ་དམངས་
མན་ན་དང་ཞབས་ཏོག་མ་ོད་འབད་་་ན་མས། ་བ་ཡང་གཔ་་ འ་་ ་དམངས་མན་ན་དང་ཞབས་ཏོག་་
འཆར་ག་དང་ན་བན་་་ལས་ འལ་ཡོད་ལས་་་་ ན་་འ་ན་པས།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་་ གསལ་བད་འབད་་ཤོང་ཚད་དང་དཔ་ད་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་ ང་མ་

ནང་གཤམ་བར་བ་གཔ་བཟོ་་དང་ མ་ག་མ་་ས་ ཤོང་ཚད་ལས་བལ་བ་འོག་ཁང་བཟོ་ག་པ་གནང་བ་ན་་
ལས་བན་ ང་མ་བཟོ་ན་འབད་་དང་ ་ོབས་ཤོང་ཚད་ལས་ག་ ཡར་ང་འ་་ཡོད། མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་

ག་ཨམ་དང་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་མང་ཤོས་ག་ནང་ ་ོབས་མཐོ་་ཡོད་པ་ས་ངས་་ནང་ ང་མ་ཐོག་ཚད་
༥ བཟོ་ན་འབད་་དང་ ་ོབས་ང་་དང་ ་ན་ས་གནས་་ནང་ ཐོག་ཚད་༢ ལས་ ༤ བཟོ་ན་འབད་་་འད་་
འག ན་ང་ ཐོག་ཚད་གས་ཁ་ང་གནང་བ་གནང་་འ་ས་ གནས་ངས་ག་ར་བར་བས་འ་་འག དར་ན་
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UV I ས་གནས་ནང་ང་མ་ཐོག་ཚད་༥ ་གནང་བ་གནང་་་་ ཁ་ང་ཐོག་ཚད་༢ དང་ ང་མ་མང་ཤོས་ས་མ་
ཐོག་དཔ་་གདམ་ཁ་བ་ད་ ཐོག་ཚད་༧-༨ ོད་་འག

ང་མ་ཐོག་ཚད་ཡར་ང་དང་ Precinct ་ བར་བས་འ་་འ་ས་ ས་གནས་ནང་ རང་བན་་་ོབས་ཡར་

ང་འ་་ ་དམངས་ཞབས་ཏོག་དང་ མན་ན་་བོན་གས་བད་་ལ་་་ ཐོ་ཕོག་་མས། དར་ན་ ཐོག་ཚད་ཁ་
ང་འ་ནང་ བཟའ་ཚང་གས་་ོད་མ་ས་་ོན་་
མངམ་འོང་་དང་

ས་གནས་འ་ནང་མ་འར་མངམ་ བཙོག་་མངམ་ ་ོད་་

ས་གནས་འ་ ་ོབས་མངམ་་དོན་་ བཟོ་བད་འབད་འབདཝ་ནམ་ལས་ མན་ན་གཞན་ འར་

ལམ་ མ་འར་བཞག་ས་ ས་་ོངམ་ལ་སོགས་པ་་དང་ ་བམ་ལ་ བཙོག་་བསལ་་དང་ གས་གས་བ་ས་་
ཚད་ན་དཔ་སོང་་འག

ཚ་ང་་ཤོས་ག་ ་་ཡར་ང་འ་་་་དས་འདོད་་བ་་དོན་་ ་དམངས་མན་ན་དང་ཞབས་ཏོག་་ ས་

མཉམ་་་ད་གཏང་་་ འབད་བོན་མ་བད་་ལས་བན་ན་པས། ་དོག་གས་འ་་དང་ མ་་ཤོང་ཚད་་ཐད་
ཁར་ གནོན་གས་ཡར་ང་འ་་་གདོང་ན་་དོན་་ ཐབས་ས་དང་མ་དལ་་ ་ག་ག་་ཡང་ན་འག ་མ་

ཚད་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་་ ་ོབས་་དགས་ཚད་བད་་་ ཕོ་ཚད་ང་གས་ན་མས། མ་ག་

བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལཝ་ད་ ་བང་ ་ོབས་་ངས་ཚད་་ 107,809 ་ དགས་ཚད་བད་་འག
་ལོ་༢༠༡༧ ་ ་ོབས་༡༡༤,༥༥༡ ཡོད་་འ་ བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་ ག་བར་འབདཝ་ད་ ་འབ་༦,༧༤༢

ཡོདཔ་ད་ ་ཡང་ འདས་པ་ལོ་གས་ནང་ ཡར་ང་འ་་འག ་ཡང་ ་ལོ་༢༠༡༩ ནང་ ་ལ་ལས་དཔ་༡༥༠༠
ག་ཡོད་་་མ་བས་བར་ན།

མ་ཁར་་ ་ོབས་མགས་གས་་ཡར་ང་འ་་་ འཆར་ག་དཔ་ལས་ ་དམངས་མན་ན་ཞབས་ཏོག་དང་

མ་ཁར་གསོ་བ་གནས་ངས་ལ་སོགས་པ་

འལ་འང་དཀའ་ངལ་ཐོན་་ངམ་ག་ན་པར་

་མ་ད་པ་བཟོ་ན་

ང་འལ་ འ་འལ་བཀག་་དང་ རང་བན་གནས་ངས་ལ་སོགས་པ་་་ གནོད་པ་འང་་ན།
3.2.3

ན་ཁག་དང་མ་་ཚོགས་་ས་ ད་ག་དང་འལ་བ་གནང་བ་གནང་ཡོདཔ།

ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་༢༠༡༤ ཅན་མ་ནང་ ་ཚོགས་་བཟོ་ཡོད་པ་མས་གས་དང་འལ་ མ་་ཚོགས་་

ས་ ས་ཆ་ོད་་དང་ང་འལ་འཆར་ག་་ས་གནང་བ་གནང་་དང་ Land Pooling ་ལས་འཆར་་དང་ འལ་

བ་ཡོད་པ་འཆར་ག་་བས་་ ས་གནས་གང་་འཆར་ག་་གནང་ལ་འབད་་་ གནང་བ་ན་་འག

མ་་ག་ག་༢༠༡༡ ཅན་མ་ནང་་ ་ར་་ད་ག་ས་་དོན་་ མ་་ཚོགས་་ས་ གནམ་ོང་འཆར་ག་
ཚོགས་ང་ག་བགས་་དང་

ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་དང་

ས་འབས་་ མ་་ཚོགས་་་ལ་དཔ་་འད་་འག

ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་་བར་བ་འབད་་

ས་གནས་་ར་བཏང་འཆར་ག་དང་ མ་་ར་གཏང་འཆར་ག་་་ ཕན་གནོད་ཡོདཔ་ལས་ Precinct ་འཆར་

ག་་ བར་བས་འབད་་ས་ཐག་གཅད་་་ ད་ག་་ལས་དོན་ག་ན་པས། ད་ག་་ཚད་ག་གཞན་་་
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་ལ་ལས་ ་ོབས་བ་བམ་གས་ཤོམ་འབད་་དང་ ་དམངས་མན་ན་་་ གནོན་གས་ང་་་བ་འག་
འབད་་ བཟོ་བད་་འཆར་ག་འ་བམས་ག

མ་་ཚོགས་་ཞལ་འཛོམས་དང་འལ་བ་ན་ བར་བས་འ་བམ་འང་་འ་ མང་ཤོས་ར་ ས་་བདག་་ས་

མ་ག་མ་་་ ་ག་ལ་་ལས་བན་་འང་ག མ་་ཚོགས་་ཞལ་འཛོམས་་ས་ད་ནང་ གསལ་ོན་འབད་
ཡོད་དོ་བམ་ མ་་ཚོགས་་ས་ད་ག་་བག་བ་་མ་འབད་བར་ ས་བར་འབད་ག ་མ་ཚད་ མ་་ག་
ག་༢༠༡༡ ཅན་མ་ནང་ ས་འབས་ལ་ཡོད་དོ་བམ་ ད་ག་་གནས་ངས་་བག་བ་འབད་་ མ་་ཚོགས་་
་ ས་བན་་ལག་ན་་་ས་འཆར་བད་་དོན་་
བས།

གནམ་ོང་འཆར་ག་་ཚོགས་ང་ག་བགས་མ་འབད་

་ལོ་༢༠༡༡ ་་མ་ ན་ཁག་ས་ ད་ག་་གནང་བ་གནང་་དང་ འ་་ཁ་གསལ་་ག་་ཡང་ད་་ ་ལས་ ་ལོ་

༢༠༡༡ ་ལ་ལས་ མ་་ཚོགས་་ས་ འལ་ཡོད་ལས་་་དང་གག་ཁར་ ལ་མན་ཐོག་་ས་ོན་མ་འབད་བར་
ད་ག་་གནང་བ་གནང་ཡོད་པ་ས་འན་ང་་་ ག་མ་༩ པ་ནང་ོན་་ཡོད།
ག་མ་༩ པ་: ད་ག་་གནང་བ།
ཨང་

བཟོ་ན་་ད་བ།

1

Buffer Stream

་་

ཚད་་ཊར་༣༠ ལས་༡༥ ་

Precinct

གནང་བ་གནང་།

་བར་་བར་ང་།

་ས་༠༣/༠༡/༢༠༠༦

མར་ཕབ་འབད་།
2

ག་ང་ཁ་་ ས་ཆ་ོད་་
ངས་ན་འབད་ཡོདཔ།

3

ང་བན་ག་་

གཙང་

ས་ོད་བར་བས།

་ང་མ་ཐོག་ཚད་

གཞན་ཁར་གས་འཐད་
ཡོདཔ།

་

2006

ན་གསོལ་དཔ།

་

2007

ན་གསོལ་དཔ།

་

2011

བར་བད་ས་གནས་ན་ང་དཔ།

་

2012

ང་་་དང་དཔངམ་མཚོ་ས་གནས་

ག་ཨང་01/TCC/UPD
ཅན་མ་ན་གསོལ།

་ས་༠༣/༠༡/༢༠༠༦
ག་ཨང་

09/TMC/

UPD/LAP/Kawang/20
07/417
ཅན་མ་ན་
གསོལ།
Green /Buffer

་ས་༢༥/༡༡/༢༠༡༡

ཚོགས་ཡོད་པ་མ་་

ངས་ནང་ད་པ་ས་ཆ།

ང་་་དང་དཔངམ་མཚོ་

ན་གསོ།

/ADM/2005/06/13

་མཐའ་མ་ ་ངས་ས་
4

་ལོ།

ཚོགས་་ངས་༦ པ།
Common DCR
2004

་ས་༠༩/༠༣/༢༠༡༢

ཚོགས་ཡོད་པ་མ་་
ཚོགས་་ངས་༨ པ།

གང་འཆར་ག་་

དགས་

བསལ་ང་འལ་ཚད་འན་མས་

གས་ཡོད། ན་ང་ ང་འལ་
ཚད་འན་མ་ས་གས་༢༠༠༤

ཅན་མ་ཡང་ལག་ན་འཐབ་བབ་
པ་གནང་བ་ཡོད།
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5

འོག་ཁང་གལོག་འལ་

འོག་ཁང་དང་མ་

་ལོ་༢༠༡༤

དང་

ངས།

ང་༢༢ པ།

མ་འར་་བར་བས་

གང་་ས་ཆ་་་

དམངས་མ་འར་བཞག་

འར་བཞག་ས་ས་

ཚོས་༢༦

་༡༢

པ་

2014

མ་་ཚོགས་་

85

UV II

E4

2015

ལོ་བར་བན་

་ལོ་༢༠༡༥ ་༥ པ་ས་

མན་ན་བགས་མ་གཔ།
2015

ལས་གཡོགཔ་་་ོད་

་ལོ་༢༠༡༥ ་༥་པ་ས་༡་

E4

ས་གནས་ནང་བཟའ་

ཁང་དང་ད་གནས་བཟོ་ན་

འབད་མ་གཔ།
2015

མ་་ཚོགས་་ག་༢༤ པ།

མ་བཟོ་ན།

ང་འལ་ཚད་འན་མས་གས་
ནང་་

པ།
E4 Simtokha

ང་འལ་ཚད་འན་མས་གས་

ས་ ས་གནས་ནང་་་བམ་མ་

༡ མ་་ཚོགས་་ང་༢༤

ན།

ཐོག་ཚད་གམ་འབད་་

་ལོ་༢༠༡༥ ་༥ པ་ས་
པ།

ཁང་དང་ད་གནས་བཟོ་

8

་ཁར་གཏང་་
ག

༡ མ་་ཚོགས་་ང་༢༤

བཟོ་ན་འབད་།

ས་་ཀར་༣.༧༧ ནང་བཟའ་

གང་་ས་ཆ་་

བར་གསོ་འབད་་ ས་ཐག་ད་

འབད་་ནང་ ག་ན་ཁང་
7

མ་་ག་དང་

ས་ན་ང་་་དོན་་ 20sq.ft

གཏང་།

ས་གནས་decimal

ཐོག་ཚད་

འན་བན་་དང་ག་ཁར་འས་

ས་་ས་ངས་་ང་འལ་

6

མ་་ཚོགས་་ས་

ང་འལ་ཚད་འན་མསགས་
ནང་འབད་བ་ན་

E4

ས་གནས་

ནང་ང་མ་ཐོག་ཚད་གས་

ཡངམ་ག་བཟོ་ན་འབད་ག

ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་ལས་ོན་
དཔ་ཡོད་ང་
9

ང་མ་ཐོག་ཚད་༤ འབད་
་བཟོ་ན།

UH

་ལོ་༢༠༡༥ ་༧ པ་ས་

མ་གས་པས།
2015

༡༧ ས་་ཚོགས་་ང་༢༥
པ།

ང་འལ་ཚད་འན་མས་གས་

ནང་ UH ས་གནས་ནང་ ང་མ་

ཐོག་ཚད་༤་འབད་་བཟོ་ན་འབད་
་ག

འང་ངས་: མ་ག་མ་།

3.2.4

ལས་ོན་འ་ཐོབ་

གཤམ་བར་དང་ འོག་ཁང་མས་མན་བཟོ་ཡོདཔ།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་འ་བགས་འབདཝ་ད་ འོག་ཁང་འ་ ས་འོག་
་ བ་ཆ་༧༥ ལས་ག་དཔ་ཡོདཔ་དང་ འ་ནང་་ མ་འར་བཞག་་དང་
ང་མ་ཞབས་ཏོག་་དོན་ལས་ངམ་ག་བཞག་གཔ་དང་

གཤམ་བར་འ་མཛོད་

ཁང་དང་ འལ་ཆས་ ་ལས་ ་བསགས་མཛོད་ ལ་སོགས་པ་དོན་་ན་པས།

་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༧ ་བར་ན་
གཤམ་བར་དང་འོག་ཁང་231
མས་མན་བཟོ་་འག
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ས་དང་བན་་ འོག་ཁང་དང་གཤམ་བར་་ མས་མན་བཟོ་་ ོད་མ་་གནང་བ་གནང་ཡོདཔ་དང་ ་མ་བཀག་འན་
འབད་་ཡོད་་་ ཆ་ད་སོང་་འག འོག་ཐོག་དང་ གཤམ་བར་ ོད་མ་་གནང་བ་གནང་པ་ལ་ལས་ ཁ་ང་ མ་
ཐོག་ཚད་༢ ར་གནང་བ་བ་་ལས་ ཡར་ང་སོང་་འག
གཤམ་བར་མས་མན་བཟོ་ཡོདཔ།
་ལོ་༢༠༠༩ ་་མ་ མས་ཆ་དང་ བཟོ་བད་གས་ཤོམ་་ད་་ ་ལས་ ་ོད་་དོན་་བཟོ་ན་འབད་འབདཝ་ན་

་འ་ས་ གཤམ་བར་འ་ ོད་ཁང་་ལག་ན་འཐབ་མ་གཔ་ན་པས། ན་ང་ ་ལོ་༢༠༠༩ ་ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་

ས་ མ་ཁར་་་དཔལ་འོར་་དོན་་ ོད་མ་བཟོ་ན་འབད་་ས་ཆ་ང་་དང་ ོད་མ་ངམ་ལས་བན་ ས་་
གང་མང་ལག་ན་འཐབ་་དོན་་ གཤམ་བར་ མས་མན་བཟོ་་་ གང་ས་ཆ་འག་མཛད་གནང་ག

་ལོ་༢༠༠༩ གཤམ་བར་བཅའ་ག་ནང་ གཤམ་བར་ནང་ ་ོད་བབ་པ་ས་་་ ོད་མ་ཐོག་ཚད་་ བར་བས་

འབད་གཔ་དང་ E4 Precincts མ་གཏོགས་ གཞན་་ Precincts ་ནང་ ཐོག་ཚད་འབ་བཟོ་ན་འབད་གཔ་་

ན་མས། ་ལོ་༢༠༡༦ ཅན་མ་ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་ནང་་ཡང་ གཤམ་བར་ མས་མན་བཟོ་ཡོད་པ་ ས་
མན་འབད་་འག

གཤམ་བར་་ོད་མ་་བར་བས་་གནང་བ་བ་་ཡོད་ང་ ཚད་འན་དང་ བད་ས་་ནང་ གཤམ་བར་ར་རང་
བད་་ཡོད་ང་(B+G+3+A) དོན་དམ་་ ཐོག་ཚད་ཁ་ང་ནམ་ད་ ་ཡང་ོད་མ་་ལག་ན་འཐབ་་འག

འོག་ཁང་མས་མན་བཟོ་ཡོདཔ།
ང་འལ་ཚད་འན་༢༠༠༤ ཅན་མ་ནང་ འོག་ཁང་ར་་འ་ “ས་འོག་་ བ་ཆ་༧༥ ལས་ག་དཔ་ཡོདཔ་དང་ འ་
ནང་་ མ་འར་བཞག་་དང་ ང་མ་ཞབས་ཏོག་་དོན་ལས་ངམ་ག་ོད་གཔ་ན་པས།” ས་དང་བན་་ འོག་

ཁང་་ ཚོང་འལ་དོན་་དང་ ོད་མ་་ས་་་བཟོ་་འག ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་ནང་ ས་

མན་འབད་་ འོག་ཁང་འ་ ང་མ་་ས་གནས་དང་ས་དབས་ཆགས་གས་དང་འལ་ ཐོག་དམའ་ཤོས་་ས་འན་
འབད་་ཡོད། Precincts དང་འལ་ ལག་ན་་གནང་བ་གནང་་འག འོག་ཁང་བཟོ་ན་འབད་བ་བས་ Setback

ནང་་ ་བད་གཏང་ག་ང་ ོད་མ་་བ་ཚད་་ ཐོ་་ཕོགས་་ན། ་མ་ཚད་ ལམ་ར་ལས་ཕར་མ་འར་
བཞག་་ འ་འལ་བཀག་ཆ་འང་་་གསལ་་དང་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་ རང་སོ་ས་གནས་ནང་ལས་ཕར་

ལངམ་་ན་་དོན་་ ་ལོ་༢༠༡༧ ་ མ་་ཚོགས་་གནད་དོན་བ་ོན་་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦
ཅན་མ་གནད་དོན་ཁ་ང་་བད་་ཡོད་་་ འོག་་བད་་ཡོད།

1. གལ་ད་འོག་ཁང་་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་ོད་པ་ན་ ས་པར་་ བ་ཆ་༧༥ ལས་ དམའཝ་་འོང་
དཔ་ད།

2. གལ་ད་ འོག་ཁང་འ་ ཡོངས་ོགས་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་དོན་་ནམ་ཚད་ ཐོག་ཚད་༢.༤m མ་
ག་པ་ན་ ས་ང་་འབད་ང་བབ།
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3. གནང་བ་་མ་བས་་ མས་་འགན་ན་དམ་དམ་་ ས་ཆ་་བདག་་ས་གས་ལ་་དང་ གནང་བ་་
མ་ས་ལས་ འོག་ཁང་་ོད་མ་་ བར་བས་དཔ་ས་བན་བཟོ་་དོན་་ ་ོག་་མ་་དམ་དམ་འབད་
ད

ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་ར་ འོག་ཁང་་ ོད་མ་་བར་བས་འབད་གཔ་་ཡོད་པ་ཁར་ ས་
ཆ་བ་ཚད་ག་ར་འོག་ཁང་བཟོ་ན་འབད་གཔ་་འད་དོ་འག ་ལས་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་འ་ནང་ ང་མ་

ངམ་་་འོག་ཁང་འ་ཡང་ འོག་་བད་་ཡོད་པ་གནས་ངས་་དང་ན་པ་ན་ བར་བས་འབད་གཔ་ན།

1. ང་མ་གནང་བ་་་ལོ་༢༠༡༤ ་་མ་འཐོབ་ཡོད་་།

2. ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་ར་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་དས་མ་དང་འལ་ མ་འར་བཞག་
ས་ས་ངས་་ལངམ་་ཡོདཔ།

3. ས་ངས་་གནས་ངས་དང་བན་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་ོད་མ་བབ།

4. འག་་ང་མ་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་ར་ འོག་ཁང་ནང་་ རང་བན་འོད་དང་ག་་ ང་གས་་
གསཤོམ་ཡོད་པ་ན་ འོག་ཁང་འ་ོད་མ་་ བར་བས་འབད་བབ་་ན།

5. ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ འག་་ང་མ་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་ར་ ་ར་་་
ན་་འཐོན་་ བཟོ་ན་འབད་་ཡོད་པ་ན་ འོག་ཁང་འ་ོད་མ་་ བར་བས་འབད་གཔ།

6. གར་བ་དང་ བཙོག་་མན་ན་་ གས་ཤོམ་ཡོད་པ་ན།

འོག་ཁང་མས་མན་བཟོ་དཔ་་ཡང་ ད་ོ་ཡོད་པ་མས་གས་འ་ས་ འོག་ཁང་་ མ་འར་བཞག་ས་ས་་་

ོད་་འོས་འབབ་ན་འག ་ཡང་ འོག་ཁང་ནང་ མ་འར་བགས་ནམ་ལས་ ོན་མ་གས་་ལས་བན་ན་པས།

ན་ང་ ང་མ་ག་ག་༢༠༡༨ ར་ ས་གནས་གནས་ངས་་ག་བཞག་་ འོག་ཁང་བཟོ་་གནང་བ་གནང་ག་ང་
འོག་ཁང་འ་ མ་འར་བཞག་་དོན་་མ་གཏོགས་ དས་དོན་གཞན་་དོན་་ ོད་་གཔ་ན། འོག་ཁང་་བ་ཚད་

འ་ ང་མ་་བ་ཚད་དང་ གག་མངས་དང་ ཐོག་ཚད་་ ང་ཚད་ ་ཊར་༢.༥ ལས་ག་་་འོང་།
ད་ོ་བམ་ག་འབད་བ་ན་

འོག་ཁང་་

མ་འར་བཞག་ས་་ལག་ན་འཐབ་་ང་་ག་ལས་ན་འག

་ཡང་

གག་་དང་ ཟ་ཁང་་ན་པས། ་མ་ཚད་ བཟོ་བད་གསརཔ་་ནང་ འོག་ཁང་་བ་ཚད་་ མ་ས་དང་ འན་འ་
ནམ་ལས་ འོག་ཁང་་ ང་མ་་བ་ཚད་ ོམ་སོང་་འག

འོག་ཁང་མས་མན་བཟོ་་དང་འལ་བ་གནད་དོན་་ འོག་་བད་་ཡོད།
1. ད་ག་་ཕན་གནོད་ོམ་་ཡོད་པ་བཅའ་མས་་

ས་བན་གས་ཤོམ་མ་འབད་བར་

མས་མན་བཟོ་་

འག མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་་ ག་ཆ་་ དབང་

ཚད་ཅན་་དབང་འན་་ས་ཆ་འག་འབད་ག ་ཡང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་འ་ ན་ས་གང་

ཚོགས་་ཆ་འག་འབད་ཡོདཔ་དང་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་འ་ བ་བད་ན་ཁག་ས་ཆ་འག་གནང་ག
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ང་་བད་་བར་བས་་ མ་ག་མ་་ས་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་འ་ ་ང་
ན་་གཞན་་ ལ་གཏོགས་མ་འབད་བར་ བར་བས་་ ཆ་འག་འབད་ག

2. ན་ང་ མ་་ས་ འགན་ན་་གས་་ན་་འབད་ང་ ཚད་དང་ན་པ་་ོག་་ གས་ཤོམ་་མ་

འབདཝ་ལས་བན་ ང་མ་ན་བདག་་ས་ ཆ་གནས་མ་འབད་བར་ ས་་་ཚོང་ཁང་དང ོད་མ་ག་ཚང་

་ལས་ ོ་བ་ལས་མ་ོན་ས་་བ་ལ་སོགས་པ་་ ལག་ན་འཐབ་་འག ་ོག་་ གས་ཤོམ་ད་པ་
ཁར་ ན་བདག་་་ དཔལ་འོར་་་ཕན་ཡོདཔ་ལས་བན་ ག་ག་་ ལོག་ོད་འབད་ད།

3. ་ལོ་༢༠༡༤ ་ ང་འལ་དམ་འན་་ཚན་་བག་བ་ན་་ར་ འོག་ཁང་༦༡ མ་འར་བཞག་ས་ས་

ངས་་ཆ་འག་འབད་ཡོད་ང་ ས་་་ མ་འར་བཞག་ས་་ལག་ན་འཐབ་མ་བབ་པར་ས་་འག ་

ལས་བན་ མ་་ཚོགས་་ས་འོག་་གནས་ངས་་་ ག་བཞག་་ འོག་ཁང་འ་ འོང་འབབ་དམའ་ཤོས་་
ས་དོན་་ ོད་ཁང་བཟོ་ག་པ་མས་མན་བཟོ་ག

• འོག་ཁང་༢༡ ་ག་ འོང་འབབ་དམའ་ཤོས་་་དོན་་ ོད་མ་་བར་བས་འབད་་འོས་འབབ་མཐོང་
ཡོད་པ་ཁར་ མ་འར་བཞག་ས་ཡང་ ལངམ་་འག

• ོད་མ་འོང་འབབ་དམའ་ཤོས་་ བར་བས།

• UV II ་ས་ངས་ནང་ ཚོང་ཁང་་ལག་ན་འཐབ་ཡོད་་་་ བར་བས་དཔ།

• UV I ་ས་ངས་་ ཚོང་འལ་དོན་་བར་བས།

• UV I ས་ངས་་ འམས་ོན་ཁང་ མཛོད་ཁང ཚོང་ཁང་དང་ ད་ག་ཁང་་ བར་བས།
• UV II ས་ངས་་ ོད་མ་་བར་བས།

• མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་ལངམ་་ཡོད་པ་ན་ོད་མ་་བར་བས།

• འོག་ཁང་༡༩ འ་ འོང་འབབ་དམའ་ཤོས་་ོད་མ་་བར་བས་འབད་་འོས་འབབ་དཔ།

• མ་་ས་ན་་ག་བཞག་་ འམས་ོན་ཁང་ མཛོད་ཁང་ ནང་ཆས་ཁང་ ཡང་ན་ ཆང་ཁང་་བར་
བས།

4. མ་་ཚོགས་་ངས་༢༥ པ་ནང་ འོག་ཁང་དང་ ཐོག་དང་པ་འ་ ཨ་ལོ་་་ད་ཁང་་ལག་ན་འཐབ་པ་ས་
འཆར་ལ་ཡོད་་འ་ ས་ན་འབད་ཡོད། ་ཡང་ ན་བདག་་ས་མ་ཚང་་་ གནོད་པ་ད་ར་ ཁས་

ན་འབད་་ ས་བན་བཟོ་ཡོད། ་བམ་མ་ས་འཆར་ལ་་་ ང་མ་ངས་ཁ་ཡར་ང་འ་་ ང་མ་
་ོངམ་ས་་འ་ས་ ན་བདག་་ ན་འལ་ལོག་བཏབ་མ་གས་་གནད་དོན་་ ག་བཞག་་ན།

5. བར་བས་ོམ་ཤོས་ག་་ བཟོ་ན་ས་ངས་ནང་་ མ་ས་ས་ཆ་ག་ར་ འོག་ཁང་བཟོ་ན་འབད་གཔ་་བཟོ་
་འ་ན་མས། ་ས་ས་ཆ་་ ོ་ལོག་ཁར་གནས་ཡོདཔ་ལས་ ས་ངས་་ ན་བན་་ ན་ཁ་་བས། ་
མ་ཚད་ བཟོ་ན་མང་ཤོས་ག་ས་ན་ནང་འབདཝ་ལས་ འོག་ཁང་་བ་ཚད་་ མ་ས་་ར་ནམ་ལས་ ས་ཆ་
དམའ་ཤོས་ནང་ འོག་ཁང་ས་དོང་བ་་འ་ས་ ་ག་་ ས་ཆ་་ ན་ཁ་ཡོདཔ་ན།
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་་མས་མན་བཟོ་་འ་ས་ མ་འོང་པ་་ མ་་ཤོང་ཚད་ (Carrying Capacity) ན་བན་་ གནོད་པ་ོམ་

ཡོད། མ་་ཐོག་ཚད་ཁ་ང་གས་ཡར་ང་འབད་་འ་ས་ ས་གནས་ནང་ ་ོབས་ཡར་ང་དང་ མ་འར་བཞག་ས་
ས་ངས་དང་ ་དམངས་མན་ན་ཞབས་ཏོག་དས་མ་ཡང་མང་་་འ་་ན། ་ས་ མ་་ཞབས་ཏོག་ལ་་་

གདོན་ན་ོམ་་རང་འང་་ན་པས། ་ཡང་ དང་པ་ ཤོང་ཚད་ཡར་ང་་དོན་་ བད་ས་དཔ་དང་ གས་པ་ ག་

ན་་མ་ལས་བཟོ་ན་འབད་ཡོད་་་ ཡར་ང་འབད་་་ གདོང་ན་ཅན་ག་ན་པས།

མ་་ས་འབད་བ་ན་ ས་གནས་གང་བཙག་འ་མ་འབད་བ་་མ་ ང་མ་ན་བདག་་་ནང་འད་གཤམ་བར་འ་

དར་བ་་གས་་ཡོདཔ་ལས་ ན་ཁག་ས་མས་མན་བཟོ་ཡོད་ར་བཤད་། ག་པར་་ གཤམ་བར་གནང་བ་ད་པར་
བ་་ཡོད་་་ས་

ར་ོལ་འག་པ་མ་་བཟོ་བད་་

གནོད་པ་འང་ཡོདཔ་ལས་བན་

མ་་ཚོགས་་ས་

ང་མ་་་བདག་་་ གཤམ་བར་་ ོད་ཁང་་བཟོ་ན་འབད་ག་པ་གནང་བ་ན་ཡོད་ར་ ཁ་གསལ་བ་ཡོདཔ་
ན།

3.2.5

གནད་དོན་་གས་་ གནང་བ་གནང་་ལས་བན་ ོལ་ན་བགས་ཡོདཔ།

ཐ་དད་་གནས་ངས་་ མང་ཤོས་རང་ དགས་བསལ་་གནད་དོན་གག་དང་ ཡང་ན་ དག་པ་ག་ གནང་འལ་འབད་

ཡོད་་ལས་བན་འང་ག ་་ལ་ལས་ ཐ་དད་སོང་ཡོད་པ་གནད་དོན་་ ཚར་གག་གནང་འལ་འབད་ཚརཝ་ན་
ོལ་ན་སོང་་ གཞན་་ས་་བདག་་་དོན་ལས་ ས་ན་ཡོད་པ་ལམ་གས་ག་་ འར་་འག

གནད་དོན་་གནང་འལ་འབད་ཡོད་པ་་མཚན་དང་ ཡང་ན་ བསམ་ག་་སོ་སོ་དང་ ལ་་ག་ འོས་འབབ་དང་ནམ་
འོང་ད་་ན་ང་ འ་བམ་མ་ལག་ན་བར་བས་འབད་བག་་ལས་བན་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་
དགས་དོན་གཙོ་བོ་་ ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་དང་ འོ་མད་་རང་ ཐོ་ཕོག་་ མ་འོངས་ན་ང་་ བཅའ་ག་དང་ག་ག་་
མང་ཤོས་རང་ བར་ོད་འབད་མ་གས་པར་ས་་ན་པས།

ས་བ་ས་ས་ོགས་འང་་ཡོད་པ་གནད་དོན་དག་པ་ག་འོག་་བད་་ཡོད།
Sub-Precinct I-A (Urban Core) ནང་ ང་མ་་ཐོག་ཚད་ཡར་ང་འབད་ཡོདཔ།

1.

Urban Core ་ས་ངས་་ Precinct ་ Sub-Precinct དང་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་་ ད་་ ང་
གནས་ ‘་གང་ས་ངས་་མ་ཚོགས་བཟོ་བད་ས་འཆར་’ ་འོག་་ད་་འག ང་འལ་དམ་འན་་ག་ག་
༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འལ་བ་ན་ ནོར་འན་ལམ་དང་ འོག་འན་ལམ་ ་ལས་ ང་ལམ་་བ་ོགས་་མ་ས་་ལས་

ན་ཌ་ལ་ཤ་ཁང་་ང་ོགས་་་གར་ན་དང་ ནོར་འན་ལམ་་ཤར་ཁ་ག་ལས་ Druk Shopping Complex ན་
་ས་ཆ་་ ང་འལ་་དོན་་ འོག་་བད་་ཡོད་པ་དས་མ་་ ཚང་དཔ་་འག
•

མ་ས་ས་ངས་ ༣༧༡.༦ m2་ (approx. 4000 ft2 ) ལས་ངམ་དང་ ཡང་ན་ འ་མཉམ་ཡོད་་་་ གནང་བ་
ན་པ་ཐོག་ཚད་་: བ་ (G+3) ཐོག་ཚད་དང་ འོག་ཁང་་གདམ་ཁ་ཡོདཔ་ན།
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ང་མ་དོན་་ ས་ཆ་༣༧༡.༦ m2 ལས་༢༢༣.༠༤ m2 (༢༤༠༠ ft2 ) གནང་བ་ོད་་ཐད་ ོད་མ་དང་ཚོང་

•

འལ་ཚོང་ཁང་དོན་་ ས་གནས་འང་ག་ང་མཐའ་༤༠m2 དང་ ཞབས་ཏོག་ག་བགས་ བཟའ་ཁང་ང་བ་་
དོན་་ན་པ་ན་ ག་ཐམ་འ་འོག་ཐོག་་ངམ་ག་ན་།
Set back: Front: 1.5m, Side: 2m, Rear: 3m.

•
ན་ང་

ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་

ང་་བད་ཡོད་པ་དས་མ་་དང་མ་འལ་བ་

བཟོ་ན་འབད་་གནང་བ་

གནང་ཡོད་པ་གནས་ངས་་ ས་བ་ས་ས་གཏན་ཐོག་ ས་ོགས་འང་། ག་ཆ་་ནང་ sub-Precinct I-A ་

འོག་་ཡོད་པ་ས་ཆ་་ ང་འལ་་དོན་་ ཚོང་འལ་ལག་ན་་ག་ཐམ་དང་ ང་མ་་ཐོག་ཚད་(G+4) ་་ག་

ཐམ་ན་དཔ་་འད་་འག ་ནང་ ་བམ་མ་བར་བས་་ ང་འལ་དམ་འན་་ག་ག་ནང་་ མཉམ་བ་
འབད་དཔ་་འད་་འག ་ས་མ་ཚད་ ང་འལ་ཚད་འན་་ཚན་་འ་འན་་ ་བམ་མ་གནང་བ་་ ང་
འལ་དམ་འན་་ག་ག་དང་་བར་བས་་བར་བ་འབད་བ་བས་ མཉབ་བ་འབད་ད་པ་ཞལ་བད་གནང་
ག

ན་གསོལ་ཐོག་ལས་ གནང་འལ་འབད་ཡོད་པ་གནད་དོན་གཙོ་བོ་་གཤམ་གསལ་་་དོན་་ན།
ང་ལམ་ས་གནས་ནང་ཡོད་པ་ ས་་བདག་ ས་ཆ་ཨང་༡(༢༧) ས་ག་༣༦༨.༥sqft(342.35 sq.m) ཐོ་བད་

•

འབད་ཡོད་་འ་་ ང་མ་ཐོག་ཚད་་བཟོ་ན་འབད་་གནང་བ་དང་གག་ཁར་ ག་ར་ཚོང་འལ་དོན་་ ལག་
ན་འཐབ་ག་པ་གནང་བ་གནང་་འག

ནོར་འན་ལམ་ས་གནས་ནང་་ས་་བདག་ ས་ཨང་ I(༢༡) འབད་་་ ་ས་༡༡/༠༧/༢༠༠༨ ་ ག་ཨང་

•

01/TMC/DCD/B&A/2008/4765 ཅན་མ་ནང་ ང་མ་ཐོག་ཚད་G+4 () བཟོ་ན་འབད་་ ཚོང་འལ་
ང་མ་་ ལག་ན་འཐབ་ག་པ་གནང་བ་གནང་ག

2.

UV II Sub-I ནང་ ང་མ་ཐོག་ཚད་ཡར་སོང་འབད་ཡོདཔ།

UV II Sub- I འོག་་ཡོད་པ་ ་་-བསམ་བན་ང་ས་གནས་ནང་་ ཐོག་ཚད་མཐོ་ཤོས་༣ བཟོ་ན་འབད་གཔ་་

ཡོད་ང་ ་ལོ་༢༠༡༡ ་ ང་མ་ཐོག་ཚད་༤ བཟོ་ན་འབད་་འག ་ཡང་ ང་མ་་་བདག་་ས་འགན་ན་

འབད་ཡོད་ང་ ཐོག་ཚད་ཡར་ང་་བཟོ་ན་འབད་་འག ་ལོ་༢༠༡༦ ཐ་དད་་ བས་འག་མ་འབད་བར་ མ་་ས་

ོད་ག་པ་ལག་ར་་ོད་་འག ་་ས་ལས་ ས་གནས་འ་ནང་ ཐོག་ཚད་༤ བཟོ་ན་འབད་ག་པ་གནང་བ་གནང་

་འག
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3. ་མ་གནད་དོན་་་ག་བཞག་་ ‘Setback’ དང་ ‘coverage’ ཐ་དད་སོང་ཡོད་་་ གནང་བ་གནང་ཡོདཔ།
ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འལ་བ་ན་ UV II Sub-Precinct-II ་འོག་་ད་་ མ་ས་་་
མ་ས་བ་ཚད་དང་ setback ་དས་མ་ ་ལས་ ཐོག་ཚད་་ ག་ཚད་མཐོ་ཤོས་་ ག་མ་༡༠ པ་ནང་

གསལ་ོན་འབད་་ཡོད།

ག་མ་༡༠ པ་: ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་དས་མ་།
མ་ས་་ཚད།

མ་ས་

ཐོག་ཚད་་ངས།

Front
Setback

Side
Setback

Rear Setback

40 %

G+2 (ཐོག་ཚད་གམ) ) འོག་

2m

3m

3m for sewered and

བ་ཚད།
2

371.6 - 223.04m

ཐོག་་མ་འར་བཞག་་དང་

5m

ང་མ་ཞབས་ཏོག་གཞན་་

for unsewered

area

དོན་་ངམ་ག་ག་ཐམ་ོད་
ཡོད།

འང་ངས་: ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ།

ན་ང་ ས་ངས་འ་ནང་་ང་མ་དག་པ་ག་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་ག་བགས་མ་འབད་བ་
་མ་ལས་ བཟོ་ན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ བཟོ་ན་འབད་ག་པ་ཚད་ག་དང་མ་འལ་བར་འག ་བང་་མ་ག་མ་་

ལས་འན་ས་ ་མ་ལས་བན་དད་འབདཝ་ད་ ང་མ་་༢༠༠༤ ་་མ་ལས་ བཟོ་ན་འབད་ཡོདཔ་ད་ གདོང་ོགས་

དང་ར་ོགས་ setbacks ་༡.༥m ཡོདཔ་དང་ མ་ས་བ་ཚད་འ་ ་ཆ་༤༥ ལས་ག་་འག བ་ོག་་་ག་

བཞག་་ ་ལོ་༢༠༡༠ ་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་ས་ ་མཚན་ ‘་མ་ལས་ བཟོ་ན་འབད་་ཡོད་པ་ང་མ་་ལས་ ཐ་

དད་་འ་་ནམ་ལས་ ་བ་ལཝ་བན་་ གནང་བ་གནང་ཡོདཔ་ན་’ ར་བད་ཐོག་ལས་ ག་ག་ལས་ཐ་དད་སོང་

ཡོད་པ་གནད་དོནགས་གནང་བ་གནང་་འག གནང་བ་གནང་་ཡོད་པ་གནད་དོན་་ཁ་གསལ་་ ག་མ་༡༡ པ་ནང་

གསལ་ོན་འབད་་ཡོད།

ག་མ་༡༡ པ་: ག་ག་དང་ཐ་དད་སོང་ཡོད་་་ གནང་བ་གནང་ཡོདཔ།
མ་ས་་ཚད།
2

371.6-223.04m

མ་ས་བ་ཚད།

ཐོག་ཚད་་ངས།

ར་ོགས་ཚད

མ་ས་ང་།

40 %

G+3+Attic storey)

2m

LIG(6) Phendey Lham

40 %

B+G+3+Attic(4 storey)

2m

LIG(3) Phendey Lham

འང་ངས: ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་་་ལ།

་ལོ་༢༠༠༤ ་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་ ག་བགས་འབད་་ཡོད་ང་ གནང་བ་་ མས་གས་ག་བགས་མ་

འབད་བ་་མ་གནད་དོན་དང་ ཡང་ན་ ས་ངས་འཆར་ག་ག་བགས་མ་འབད་བ་་མ་གནད་དོན་་་ག་བཞག་་
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གནང་་འག ་མ་གནད་དོན་་་ག་བཞག་་ ག་ག་དང་མ་མན་པ་གནང་བ་གནང་་་ས་ མ་འོངས་པ་ནང་

ང་མ་བཟོ་ན་ནང་ ག་པ་ཚད་ག་ན་ང་འབད་་ཡོད་པ་ག་ག་དས་མ་་དཔ་གཏང་་ན་པས། ་ལས་

བན་ བཅའ་ག་་ ་མ་ལས་ཐ་དད་སོང་ཡོད་པ་གནད་དོན་གནང་འལ་འབད་ཡོད་པ་ས་ངས་་ནང་ གནད་དོན་་་
བན་་་ག་བཞག་་ བར་ོད་འབད་་ནང་ ་ཁག་གཏང་་དང་ Precinct ་ནང་་ ་བདག་གཞན་་་་

ང་ས་ས་ན་འབད་ང་ བཅའ་ག་་ བར་ོད་འབད་བ་ན་ ‘འ་མཉམ་’ ་འོང་་ན་པས།

ད་ོ་གནས་ངས་ནང་ ་ལོ་༢༠༡༥ ་༧ པ་ས་༢༥ ་ཚོགས་ཡོད་པ་ མས་་ཚོགས་་ང་༢༥ པ་ས་ད་དང་

འལ་ UV II Sub Precinct II ་ ས་ངས་་བ་ UV I ་ ཡར་ང་འབད་་འག
ོད་ཁང་་ས་ངས་་ནང་ ཚོང་འལ་་ལས་་/བཟོ་ན་་འབད་བག་་ཡོདཔ།

4.

ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་དང་འལ་ Precinct UV II MD ནང་ ལག་ན་འཐབ་གཔ་་ ག་མ་༡༢ པ་
ནང་ གསལ་ོན་འབད་་ཡོད།

ག་མ་༡༢ པ་: UV II MD ནང་ ལག་ན་འཐབ་གཔ།
ས་འན་འབད་ཡོད་པ་མ་

ལག་ན་འཐབ་གཔ།

UV-2 (MD)

ཁང་ཚན་་དང་་ཚན་ོད་མ་་གནང་བ་ཡོད།

་Precinct

དགས་གསལ་་གནས་ག་
ོད་མ་

ནང་འད་

གནས་ཚད་་ཚོང་ཁང་དང་ ཞབས་ཏོག་་ ཟ་ཚང་དཔལ་འོར་་ལས་་

བཟོ་་ང་བ་་ལ་གཏོགས་ཡོད་ང་

འལ་ཆས་གས་ཚད་(1KW)

གནས་བས་ོད་་མན་ན་

ཚོང་འལ་ལག་ན་ ་་གནས་ཚད་ཁར་་ཚོང་ཁང་ འང་ག 40m2

འར། SUB-I UV II-ད་
ཁག་ང་བ II

མ་ཚོགས་གས་ཚན་མཐའ་
འར། SUB-II

1000sq.m འ་ ་ག་་

འཆར་ཡང་ཡོད།

UV

མ་ཚོགས་གཡས་ཚན་མཐའ་

ས་ཚད་ང་མཐའ་
ན།

མ་ནང་བགས་ག་་ན།

II-ད་ཁག་ང་བ།I

གག་་ལག་ན་དོན་་

ལས་མངམ་ཡོད་་་བགས་་དང་ འར་་དཔ་་་ རང་དབང་་

མ་ཚོགས་གས་ཚན་མཐའ་
འར།

དང་ཚད་འན།

་བམ་་

་ར་ང་འལ་་ལས་

ལས་ང་་ཡང་ན་ ་ག་ཡོངས་འལ་་བ་ བཟའ་ཁང་དང་ཆང་ཁང་་

འང་ག་ཚད་30m2 ལས་བལ་ད་པ་ན་ འོག་ཐོག་་བགས་གཔ་

ན།

ད་གནས་དང་བཟའ་ཁང་་
ཡོད་་་དོན་་

ས་ཚད་

ང་མཐའ་2500m2 ་ག་་
ན།

ས་ག་གག་་ང་མ་ ཨ་ལོ་གས་ང་་བ་ ན་ཁང་ང་བ་ ན་
བས་ཁང་ ་་མན་ན་དང་ ་་ཚོགས་ཁང་་བགས་ག

ཆང་ཁང་ ་གར་ཁང་ ་ང་ གཞན་བ་མོ་ོ་ོན་་བ་དང་ ོད་མ་
ལག་ན་ལས་འགལ་བ་ལས་་གཞན་་བགས་་ག

ན་ང་ འདས་པ་ལོ་་་ནང་ UV II MD ནང་ཡོད་པ་ང་མ་་ནང་ ལག་ན་འཐབ་ག་་ལས་འགལ་ ‘ལག་
ན’ ་གནང་བ་་གནང་་འག

ས་བ་ས་གཤམ་གསལ་་ ས་འན་འབད་་ཡོད།
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ག་མ་༡༣ པ་: UV II MD/LD ནང་ཡོད་པ་ཟ་

ཀ) ོད་ཁང་་ས་ངས་ནང་ ཟ་ཁང་/ཞབས་ཏོག་་ཁང་ཚན་་ གནས་་

ཁང་ཐོ་བད།

ཡོདཔ།

ས་བ་འབད་བ་ནམ་ས་་ ཟ་ཁང་/ཞབས་ཏོག་་ཁང་ཚན་༣༤ ོད་མ་
་ས་ངས་ནང་ལས་ཕར་

བང་འབད་།

བཟོ་ན་འབད་་

ལག་ན་འཐབ་ཡོདཔ་ས་

1

ང་་ཕར་ཁ།

6

4

2

5
6

་མ་ཚད་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༡༦ ཅན་མ་འལ་་ མ་་

7

འཆར་ག།
ང་་།

1

ང་བར་ང་།

5

ང་ཟམ་ཏོག

1

་ག་ཐང་།

10

བར་པ་ས།

6

་་ བསམ་་ང་།
བོམས་

ས་ དགས་བསལ་་གནས་ག་དང་ཚད་འན་་ག་་ཡང་ད་པར་ ོད་

5
34

འང་ངས་: མ་ག་མ་།

མ་་ས་ངས་ནང་ ‘གནས་ོད་དང་ གནས་བས་ཉལ་ཁང་དང་གས་ཡོད་
འད་་འག

ངས།

3

ང་མ་འ་་བད་ས་གནས་ཚད་་བཟོ་ན་འབད་་

ཞབས་ཏོག་་ཁང་ཚན་དང་

ས་ངས་ནང་འད་

2

ས་ཚད་ང་མཐའ་2500m ་དས་མ་དང་མ་འལ་བར་འག

པ་

ཨང་།

འག་་་བཤལ་ཚོགས་་གནས་ཚད་ནང་ཡོད་པ་ཟ་ཁང་་’

བགས་གཔ་འབད་

ཁ) ོད་ཁང་་བཟོ་བད་་ ཚོང་འལ་་དོན་་ བར་བས་འབད་ཡོདཔ།
འ་ཐོག་་ ོད་མ་་དོན་་ ས་འཆར་ལ་་ཡོད་ང་ ས་ལས་ མ་་ས་ཆ་འག་འབད་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་་
ཁང་ཚན་་བར་བས་འབད་་ཡོད་པ་གནད་དོན་་ ས་བ་ས་ ས་བང་འབད་་ཡོདཔ་ན། ས་བ་་ཚན་ས་
ས་ོགས་འང་ཡོད་པ་གནད་དོན་་ ག་མ་༡༤ པ་ནང་ གསལ་ོན་འབད་་ཡོད།
ག་མ་༡༤ པ་: ོད་མ་བཟོ་བད་་ཚོང་འལ་་བར་བས་འབད་ཡོདཔ།
ཞབས་ཏོག་ཁང་མ།
Bhutan Suites
Khang Residence
Rabten Apartment

འང་ངས་: མ་ག་མ་།

བཟོ་ན་འབད་བ་་ལོ།

ཆགས་གནས།

ན་གསོ།

ད།

་ག་ཐང་།

ོད་ཁང་ང་མ་་ས་འཆར་ལ་ཡོདཔ།

ད།
ད།

ང་ང་ཁ།

རབ་ན་ལམ།

ོད་མ་དོན་་ས་འཆར་ལ་ཡོདཔ།
ོད་མ་་བཟོ་ན་འབད་ཡོདཔ།

ག) ོ་ོན་་ལས་མ་་ ོད་མ་་ས་ངས་ནང་བགས་ཡོདཔ།
ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འལ་བ་ན་ ‘ཆང་ཁང་དང་ ་གར་ཁང་ ་ལས་ pool rooms དང་

གཞན་ཡང་ བ་མོ་ོ་ོན་ཁང་དང་ ལས་མ་ ོད་མ་་ལག་ན་དང་མ་མན་་་ བགས་་ག” ར་འད་་འག

ན་ང་ ས་བ་འབད་བ་བས་་ ག་མ་༡༥ པ་ནང་ གསལ་ོན་འབད་་ཡོད་དོ་བམ་ ོ་ོན་ཁང་༥༡ ་ག་

ོད་མ་་ས་ངས་ནང་ཡོདཔ་ ས་འན་འབད་་ཡོདཔ་ན།

ག་མ་༡༥ པ་: ོད་མ་་ས་ངས་ནང་ ོ་ོན་ལས་མ་ག་བགས་འབད་ཡོདཔ།
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ནང་འད་ས་ངས་འཆར་

་གར་ཁང་།

་དངས།

ཀ་རཝ་།

དས་མཐོང་

Snooker

Video

བར་པ་ས།

0

0

0

0

5

2

1

1

4

1

15

5

0

0

0

0

0

1

ག།

་ལ་ཁ/ང་་ལོ
ང་་

ང་ཟམ་ཏོག

ང་བར་ང་།

་-བསམ་བན་ང་།
བོམས།

ན་ཆ།

Game

0

0

0

0

12

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4

1

32

12

བོམས།

51

འང་ངས་: མ་ག་མ་།

ང་) འོག་ཁང་ནང་་གར་ཁང་བགས་ག་པ་གནང་བ་གནང་ཡོདཔ།
་ས་༢༧/༥/༢༠༡༡ ་ ན་གསོལ་ཨང་ TDM/DCD/01/2010-11 ཅན་མ་ཐོག་ལས་ འོག་ཁང་་ཚོང་འལ་་ས་་

་ བར་བས་འབད་་གནང་བ་གནང་ག ་ནང་་་མཚན་ “ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འལ་

འོག་ཁང་འ་མ་འར་བཞག་ས་དང་ ཡང་ན་ ང་མ་་ཞབས་ཏོག་་དོན་ལས་ ལག་ན་འཐབ་ག་་ན། ན་ང་

ད་ོ་གནས་ཡོད་་་གར་ཁང་ མང་ཤོས་ག་ར་འོག་ཁང་ནང་བལ་ོད་འབད་་ཡོདཔ་ལས་ འོག་ཁང་་མན་ན་་ ོ་
ོན་ལས་མ་་དོན་ལས་ཡང་ ་ད་གཏང་གཔ་ན།” ར་འད་་འག

གནས་ངས་སོ་སོ་ག་ནང་ ས་ངས་་བ་ནང་ འོག་ཁང་་ ཚོང་འལ་ལག་ན་་ བར་བས་འབད་ག་པ་ལ་

མན་་གནང་བ་་ག་་ཡང་ད་ང་ མ་འར་་ཤོང་ཚད་༥༨ འབད་་འོག་ཁང་་ བད་ས་བར་བཟོ་འབད་ཐོག་ལས་
(མ་་ས་གནང་བ་གནང་ཡོདཔ) ་གར་ཁང་དང་ ཀ་རཝ་་་ བར་བས་འབད་་འག

མ་་ཚོགས་་ཞལ་འཛོམས་ངས་༡༩ པ་ནང་ (་ལོ་༢༠༡༤ ་༤ པ) ཆ་འག་འབད་ཡོད་པ་ མས་མན་་འས་

་ོད་་ འོག་ཁང་་ ཚོང་འལ་་ས་་་ བར་བས་འབད་ཡོད་པ་གནས་ངས་་ཤ་ར་འག
5.

UV II MD ས་ངས་ནང་ འོག་ཐོག་ ཚོང་འལ་་དོན་་ ལག་ན་འཐབ་བག་་ཡོདཔ།

ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་ས་་་ལག་ན་ནང་ ‘ས་་་ འང་ག་་ཚད་40m2 ལས་ང་་་

ནང་ ཚོང་འལ་་ལག་ན་ ལ་ཚོང་་འབད་ག་་དང་ ཡང་ན་ འང་ག་་ཚད་30m2 ལས་ མ་བལ་་་ནང་

ག་ག་ཡོངས་འལ་་བ་དང་ ཟ་ཁང་ ་ལས་ ཆང་ཁང་་ མ་ས་་ འོག་ཐོག་་བགས་ག་་ན།’ ར་འད་་
འག

ན་ང་ ་ས་༡༤/༠༤/༢༠༡༡ ་ ག་ཨང་ 01/TMC/B & A/2010-11/3013 ཅན་མ་ནང་ ང་ང་ཁ་ས་ངས་

་ མ་ས་ཨང་ HIG(03) ཅན་མ་ ་བདག་་ ས་་ཚད་40m2 ་དས་མ་ལས་འགལ་ འོག་ཐོག་་ ཚོང་ཁང་
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དང་ གཤམ་བར་་ ག་ཚང་བགས་ག་པ་གནང་བ་ན་་ཡོད་པ་ གནས་ངས་་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་
ས་ས་ོགས་འང་།

3.2.6

གལ་ཅན་་ག་ག་་བར་ོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

འག་་ང་མ་བཅའ་ག་དང་ག་ག་ནང་་ ང་མ་ཐོག་ཚད་༤ ཡན་ཆད་འབད་་་་ར་ནང་

Elevator

བགས་ད་པ་དས་མ་ཡོདཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་ དབང་པོ་ན་ཅན་་ ་བས་བ་བ་བཟོ་ན་་དོན་་
ལམ་ོན་ག་གསར་བཟོ་འབད་ག ན་ང་ ་གས་ཆ་ར་ གས་ཤོམ་་བར་ོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་གནད་དོན་་

འོག་་ཁ་གསལ་བ་་ཡོདཔ་ན།
1.

Elevator ་བཅའ་ག་ ལོག་ོད་འབད་་ཡོདཔ།

བཅའ་ག་་དས་མ་དང་འལ་བ་ན་ ང་མ་ཐོག་ཚད་༤ ཡན་ཆད་ཡོད་་་ནང་ Elevator འ་ ག་བགས་
འབད་དཔ་་འག ་ལོ་༢༠༡༦ ་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་་ ག་བགས་འབད་བ་ལ་་ མ་་ས་
G+4 ་ང་མ་་ནང་ Elevator ་ལག་ན་་ མས་གས་བད་བག་་དོན་་ Elevator ་ བགས་་
ཡོད་པ་ན་ མ་ས་་ཚད་ལས་ བ་ཚད་བ་ཆ་༢ ཁ་ང་གནང་་འག

ན་ང་ ང་མ་མང་་ཤོས་ག་ནང་ Elevator བགས་་ཆ་ན་བཞག་་ཡོད་ང་ Elevator ་ མ་བགས་

པར་འག མ་་བད་ས་་ Elevator ་ཆ་ན་བཞག་ཡོདཔ་་ལ་་ བ་ཚད་་ཆ་༢ ཁ་ང་ན་་ཡོད་ང་

ང་མ་མང་ཤོས་ག་ནང་ Elevator ་ མ་བགས་པར་འག གག་་ང་མ་་དང་ ཟ་ཁང་ལ་་ག་ནང་མ་གཏོགས་
གཞན་ང་མ་མང་ཤོས་ག་ནང་ ད་ོ་ Elevator ་ བགས་་ད་པ་ཁར་ ང་མ་མང་ཤོས་ག་ནང་ elevator
་ས་་་ ལ་་ག་ཚོང་ཁང་དང་ མཛོད་ཁང་་ བར་བས་འབད་་འག ་བམ་མ་གནས་ངས་ང་་འ་ཡང་

elevator ་ ན་ང་མཐོ་བ་ཁར་ ན་ང་་ཟད་འ་ཝ་ལས་བན་ ས་གནས་མང་ཤོས་ནང་་ ང་མ་་ཁང་་
འོས་འབབ་དང་ ན་ཏོག་ཏོ་དཔ་ལས་བན་ན་པས།

་ས་མ་ཚད་ མ་ག་མ་་ས་ བདག་དབང་་ལག་ར་་ོད་པ་བས་ ལོ་བར་བན་་ ་ོག་མ་འབད་་
བན་ བཅའ་ག་་འལ་བན་་ོག་འབད་་ན་འག མ་ག་མ་་ས་བཅའ་ག་་ བར་ོད་འབད་མ་གས་

་ལས་བན་ ལ་ཁབ་ནང་ ང་འལ་འ་བ་མ་་གཞན་་ནང་་ ང་མ་་ན་བདག་་ས་ཡང་ བར་ོད་
འབད་་་ ས་ན་ན་འག

2. དབང་པོ་ན་ཅན་་་ ་བས་བ་བ་བཟོ་ན་་ལམ་ོན་་ བར་ོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
་དམངས་་ས་ངས་་ནང་ མན་ན་འཐོབ་དཔ་་ བས་མཐོང་ཡོད་པ་གནད་དོན་ངམ་ག་ན་པར་ ལ་ཁབ་ནང་
་་ར་་ར་ ག་ན་་དབང་ཆ་ན། ་དང་འལ་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་ དབང་པོ་ན་ཅན་་་
བ་བ་བཟོ་ན་་ལམ་ོན་་ ར་ོད་འབད་་འག

་བས་
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ལམ་ོན་་ ་་ནང་དབང་པོ་ན་ཅན་་དས་མ་་ འཐོབ་གས་་དོན་ལས་ བམ་་འག ་ས་ བཟོ་ན་་

གནས་ངས་ནང་ ཐོགས་ཆགས་དཔ་དང་ ོད་གསཔ་ ་ལས་ ས་་་ ལག་ན་་དོན་ལས་ ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་་བཞག་
་་ ཕན་འབས་འབད་་འག ལམ་ོན་འ་ནང་ དབང་པོ་ན་ཅན་་འཐོབ་དབང་ གསལ་ོན་འབད་་དོན་ལས་ བཟོ་

བད་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་བད་་ཆ་ཤས་་ འལ་བན་འབད་ད་པ་ག་ན་་ཚད་ག་དང་ ན་ཐོ་་བད་་འག
ལམ་ོན་འ་ནང་ ལ་མན་་བ་ོན་དང་ ་ལམ་ ་ལས་ མ་ལམ་་ནང་ཆས་དང་ ང་འལཔ་འ་ས་ ལ་སོགས་
པ་བ་འག་འབད་ད་པ་ བཟོ་བད་་ད་་འག

ན་ང་ ང་མ་དང་་་ས་་་བཟོ་བད་་ བཟོ་བ་བས་ ལམ་ོན་འ་་ ཆ་གནས་མ་འབད་བར་འག ་ར་

ས་ས་བན་མཐོང་བན་ཡོདཔ་བམ་་ མ་ག་མ་་ས་ དབང་པོ་ན་ཅན་་་་་དོན་ལས་ བཟོ་བད་་་
བ་འག་དང་ ཡང་ན་ བར་ོད་མ་འབད་བར་འག
3.2.7

ས་ཆ་བལ་ོད་མས་མན་དཔ།

ག་ག་དང་འལ་བ་ན་ མ་་འགན་ར་་ ‘མ་འར་བ་ཁང་དང་ མས་མན་ན་པ་ས་ཆ་ལག་ན་ ་ལས་

ང་མ་་ལས་་་ ཚད་འན་འབད་ཐབས་་ བཅའ་ག་བམ་་’ ན་པས། འག་་ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་

༢༠༡༤ ཅན་མ་དང་འལ་བ་ན་ ‘ོང་ཁག་མ་་ནང་ ཆ་འག་བ་པ་ འོས་འབབ་དང་ན་པ་ས་ག་བལ་ོད་ མ་

འར་བ་ཁང་དང་བཟོ་ན་ལས་་དང་ ོང་ཁག་མ་་ནང་ ཆ་འག་བ་པ་འཆར་ག་དང་འལ་་ ས་བལ་ོད་དང་
ཁང་མ་བ་་དང་འལ་བ་ལས་་་ ངས་འན་དང་ བར་ོད་འབད་ད’ ར་འད་་འག

་ས་མ་ཚད་ ང་འལ་དམ་འན་་ག་ག་ནང་ “མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ གསལ་བགས་མ་འབད་བ་་

མ་ལས་ ས་ཆ་ལག་ན་མས་མན་ཐོག་གནས་་ཡོདཔ་དང་ ས་ངས་་་ ཆ་འག་འབད་་ཡོད་པ་ས་ངས་་ཆ་ཤས་

ནམ་དང་ ཆ་འག་དང་ས་འན་འབད་་ཡོད་པ་ས་ངས་་དང་ ཤོ་མན་ད་པ་ན་ ་ད་དང་ ང་མ་་བཟོ་
མ་བར་བས་ ་ལས་ ཤོ་མན་ད་པ་ལག་ན་་ འལ་མ་བག་པ་གནས་ག་ཐོག་ལས་ འོ་མད་་ལག་ན་

འཐབ་བག་་ན། གནས་ཡོད་་ལག་ན་(བཟོ་བད་) ་ འོ་མད་བག་་ན་ང་ བཟོ་བད་་ བག་གཏང་

ནམ་ལས་ ང་ལ་་ང་འལ་/བར་བཟོ་་ འབད་་བག མ་འར་བ་ཁང་དང་ ང་་ཁང་ ལ་སོགས་པ་ལག་
ན་་ ས་ངས་ཆ་འག་་བར་ོད་འབད་བ་་ས་ལས་ ང་མཐའ་ལོ་་༥ འོ་མད་་ ལག་ན་འཐབ་ག་་ན།”
ར་འད་་འག

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་ན་
ཡོད།
•
•

ས་ཆ་བལ་ོད་མས་མན་ད་་ནང་ད་་་

འོག་་བད་་

ང་་ཁང་ ས་མ་ག་ས་ ང་བ་ག་བགས་།

ོབ་་དང་གག་་ ཟ་ཁང་དང་ཚོང་འལ་གག་་།
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མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ས་ ོད་མ་་ས་ངས་ནང་ བཟོ་ན་འབད་་ཡོད་་་ ས་གནས་ོ་་དང་ ང་

བ་གག་་་ཆགས་གནས་འ་ National Capital Region ནང་ གནས་ོ་འབད་་་ བ་ོན་འབད་་འག ན་
ང་ གག་་གག་ཡང་ཆགས་གནས་མ་ོ་བར་འག གནས་ངས་་མ་་ ོབ་་དང་བཟོ་་ཁང་མང་ཤོས་ག་ར་ འོས་

འབབ་ད་པ་ས་གནས་ནང་ཡོདཔ་དང་ ང་བ་གག་་་ མན་ན་ང་འལ་ཡོད་ས་ལས་ཕར་ ་བད་འབད་་འག
གནད་དོན་་ཐད་ ས་བ་ས་གཤམ་གསལ་་བ་ོག་་ བད་་ཡོད།
1. ོབ་་དང་ བཟོ་་ཁང་ ་ལས་ ཟ་ཁང་་ ད་ོ་ཡང་ འོས་འབབ་ད་པ་ས་གནས་་ནང་ཆགས་་ཡོདཔ།
མ་ག་མ་་ནང་ོབ་་༢༩ ས་གནས་མ་འཝ་ནང་ཆགས་ཡོདཔ་ད་ ར་དང་གང་་ོབ་་དག་པ་ག་ འོས་འབབ་ད་
པ་ས་གནས་ནང་ཆགས་་འག དར་ན་ ར་དབང་་མ་ག་་་ོབ་་དང་ གང་་ོབ་་་ག་ཐང་འང་མ་
ོབ་་ང་མ་དང་ འག་ད་མ་ལ་ོབ་་ང་བ་་ ང་ཟམ་ཏོག་དང་་ག་ཐང་ ས་མ་ག་ས་ས་གནས་ནང་ཆགས་
་འག མ་ག་མ་་འོག་་ཡོད་པ་ ོབ་་ཁ་གསལ་ འོག་་ག་མ་༡༦ པ་ནང་ོན་་ཡོད།

ག་མ་༡༦ པ་: མ་ག་མ་་ནང་ཡོད་པ་ོབ་་།
ོབ་།

ངས་ཁ།

འང་མ་ོབ་་ངམ།

8

འང་མ་ོབ་་ང་བ།

4

འང་མ་ོབ་་བར་མ།

7

ོབ་་ང་བ།

10

བོམས།

29

འང་ངས་: མ་ག་མ་།

ང་་ཁང་་ འར་་ཚབས་ན་ནམ་ལས་ ས་གནས་འ་་ནང་ ོད་གནས་་བ་ཉམས་་འོང་་ན། ན་ང་
ང་་ཁང་་ ོད་གནས་ནང་ལས་ཕར་ ཆགས་་འག ང་་ཁང་༣ ང་བཟོ་་འབད་་དག་པ་ག་དང་ ནང་ཆས་ཚོང་
ལས་་ ང་ཟམ་ཏོག་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་ནང་ བལ་ོད་འབད་་འག ས་མ་ག་ས་དང་ ང་་ཁང་་

ོད་མ་་ས་གནས་ནང་་ ག་བགས་འབད་་འ་ ན་ང་དང་ན་ཏོག་ཏོ་ན་འག དར་ན་ ད་ས་ཁམས་ག་ཁར་

ང་ཟམ་ཏོག་་ ང་་ཁང་་ན་འངམ་ད་ ་འདབ་་ག་ན་་་ཡང་ གནོད་པ་འང་་འག
མ་་འན་ང་་ལན་གསལ་་

གང་ལས་ལམ་ོན་འཚོལ་བ་འབད་་དང་

ཡང་ན་

ང་་ཁང་་ན་བདག་་་

ཚོགས་ང་ག་ཡང་ག་བགས་འབད་་ཡོདཔ་དང་

ས་མ་ག་ས་ས་གནས་འ་

ག་་གཏང་་ ང་་ས་གནས་འ་ གནས་ོ་འབད་བག་་ར་ན་མས། ་མ་ཚད་ ོབ་་གསརཔ་ཆགས་་ས་
གནས་་

ག་ད་ན་་དོན་་

འོས་འབབ་དང་ན་པ་ས་གནས་ནང་
ཡོདཔ་ན།

གནས་ོ་འབད་་དོན་་

མ་་ས་་་

འབད་བ་བང་ཡོད་ར་བཤད་་
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2. ‘Endowment’ ་ས་ངས་ནང་ཡོད་པ་ང་བ་དང་ གག་་གཞན་་ གནས་ོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ ད་ོ་གནས་ཡོད་་་་་དོན་ལས་ ངམ་ག་ན་པར་ མ་འོངས་པ་་ར་་་
དོན་ལས་ཡང་ འཆར་ག་བམ་ད་པ་ ས་འན་འབད་་འག ས་གནས་་་ ‘Endowment Zones’ ནམ་ལས་
ད་ོ་ང་འལ་གཏང་་དོན་ལས་ན་པར་ མ་འོངས་་རབས་་དོན་ལས་ མ་འོངས་་འཆར་ག་ བམ་་་དོན་ལས་
བཞག་དཔ་ན།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་ན་ ང་ཟམ་ཏོག་་ ལ་གང་འག་་འགག་་དང་ ང་བན་ག་་

ལ་གང་བན་ང་དམག་་ ་ལས་ བར་པ་ས་་ DANTAK ་གག་་་ས་ ‘Endowment Zones’་ས་

ངས་་་ འགབ་་འག མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ ང་བ་་གག་་་ National Capital Region

་གནས་ོ་འབད་་ ས་གནས་འ་་ མ་འོངས་པ་་རབས་་དོན་་ endowment zones ་ བཞག་་ས་འཆར་
བད་་འག ན་ང་ གག་་་་གག་ཡང་ གནས་ོ་མ་འབད་བ་ཁར་ གས་ཆགས་་་ནང་ ོད་ཁང་དང་
ག་ཚང་་ ོད་གནས་ན་་དོན་་ གཏན་འཇགས་་ན་ག་་ ང་འལ་གཏང་་འག
3. ང་་ཕར་ཁ་ད་མཛོད་ཁང་ག་བགས་འབད་་ནང་ ཆད་ན་འང་་ཡོདཔ།
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ ང་་ཕར་ཁ་ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་ནང་ ས་ཆ་ལག་ན་འཐབ་ཡོད་་་ མང་

་ཤོས་ོད་ཁང་་དོན་ལས་ བ་ན་ལམ་་བ་ོགས་ ཝང་་ཁ་ག་ ོད་མ་ཐོག་ཚད་༣ (G+2) དང་ བ་ན་ལམ་
་ཤར་ོགས་ ཝང་་ཁ་ག་ ཐོག་ཚད་༢ (G+1) ་ ས་ངས་་་མཐོ་ཚད་ བས་ས་ོང་ལས་ དམའ་་་ གསལ་

བད་འབད་་འག

དཔལ་འག་བ་འག་་བ་ད་མཛོད་ཁང་་དོན་་

ང་མ་ཐོག་ཚད་༦

བཟོ་ན་འབད་་ས་འཆར་ལ་ཡོད་པ་

ལན་་ མ་ག་མ་་ས་ ‘ང་་ཕར་ཁ་་ ཐོག་ཚད་༦ བཟོ་ན་འབད་ད་པ་ས་འཆར་ལ་་ཡོད་ང་ གག་་

Precinct ་ས་ངས་་ནང་ ཐོག་ཚད་༣ ངམ་ག་ བཟོ་ན་འབད་གཔ་ན།’ ར་ ལན་གསལ་ལ་ག ག་པར་
་ ལན་གསལ་ནང་ ‘ང་་བད་་ཡོད་པ་བ་ོག་་ ན་ཐབས་་ལམ་ོན་་དོན་་ ་མཐོ་དབང་འན་་་ ན་

་འབད་་ཡོད་’ ར་ བད་ག དཔལ་འག་བ་འག་་བ་ས་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་ ང་་ཕར་ཁ་་ ས་ངག་ད་
གམ་་ད་མཛོད་ཁང་ ཐོག་ཚད་༤ འབད་་ག་ བཟོ་ན་འབད་ག་པ་གནང་བ་་་ནང་ ོན་ན་མག་ས་ བཟོ་

ན་འབད་ག་པ་གནང་བ་གནང་་ཡོདཔ་དང་ ས་འཆར་་ ལ་ཁབ་་ན་ང་་་ཕན་་དངས་་ན་ར་ འད་
་འག ་་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་ ལན་གསལ་ནང་:
•

ས་འཆར་ལ་་ཡོད་པ་ད་མཛོད་་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་ལས་འགལ་་འག ཐོག་ཚད་་ཐད་ཁར་
ད་མཛོད་ཁང་་ས་འཆར་འ་ནང་ ཐོག་ཚད་༣ འབ་འག (བོམས་ཐོག་ཚད་༦) ས་འཆར་ནང་ འོག་ཁང་

གས་བ་ཡོད་་འ་ slit-type design ལས་འང་པ་ ང་མ་་ཐོག་ཚད་ན།
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•

མ་་མན་ས་བ་ཡོད་ས་ལས་ ཁ་བ་ོགས་་འར་་འ་ནང་ འག་པ་བཟོ་བད་ཨ་་་ལས་ན་འག

ཁ་བ་ོགས་འར་ཡོད་་ང་མ་འ་ བས་ས་ོང་དང་ མན་མཐོ་མས་འན་་ཧོངས་ལས་ མཐོང་གསལ་

•

ཅན་ཡོད་པ་ར་ོགས་ག་ན་པས།

འག་་བཟོ་བད་ལམ་ོན་༢༠༡༤ ཅན་མ་ནང་ བ་ོན་འབད་་ཡོད་་ལས་ག་ མ་གདོང་ོ་ཁ་ག་ཡོད་་

འ་ མན་གསལ་ཅན་འག ་མ་ཚད་ གག་་བཟོ་བད་་ ་འདབ་་ཡོད་པ་ གལ་གནད་ཅན་་བཟོ་
•

བད་་ལས་ག་་ ག་བད་་གས་མཐོང་བ་ཚོར་ང་ང་་ན་པས།

ད་མཛོད་ཁང་འ་བཟོ་ན་ོམ་ག་ནམ་ལས་ བཟོ་ན་་ས་ལ་བཟང་ངན་ག་་རང་འང་ང་ ཕན་གནོད་་

གས་འོང་།

་་ གཤམ་གསལ་་ས་འབས་་ལ་ག
•

•

ས་གནས་་མཐའ་འར་ནང་ ང་མ་བཟོ་བད་་གས་ཤོམ་དཔ་ལས་ ད་མཛོད་ཁང་འ་ས་ འག་པ་

བཟོ་བད་ད་ོན་འབད་་དང་ མཐའ་འར་ནང་ བཟོ་ན་ཡར་ས་བཏང་་འོས་འབབ་འག

ས་ཆ་ལངམ་་ཡོདཔ་ལས་ (ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་དང་འལ) ང་མ་་ཐོག་ཚད་མར་ཕབ་འབད་་ བ་
ཚད་བཟོ་བད་ ་་་བཟོ་བབ་པ་འོས་འབབ་འག

ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་བར་བ་་ག་བཞག་་ བཟོ་བད་འཆར་ག་་མ་་ ཉམས་ཆག་ག་་ཡང་ད་པར་ ཐོག་ཚད་
གག་ཡར་ང་འབད་་འོས་འབབ་་ མ་ག་མ་་ས་བར་བ་འབད་དཔ་་འག

ན་ང་ ས་བ་བན་དད་་དོན་་ གནད་དོན་་ལས་ག་པ་ག་ཆས་་ ག་བཏོན་འབད་་ན་འག བད་ས་
་གནང་འལ་འབད་ཡོདཔ་དང་

ང་མ་བ་དད་པ་་ས་

ང་མ་་་བཟོ་བད་བ་དད་་ན་་

་ལས་

ོད་དབང་་ལག་ར་་ན་འག ་ས་མ་ཚད་ ་བ་་ས་ མ་་ལས་ོད་དབང་ལག་ར་་གནང་བ་དཔ་ལས་ ས་

གནས་ག་ཅན་ཁར་་ ལས་མ་དང་ ཞལ་འཛོམས་་ (་ལོ་༢༠༡༩ ་ ལས་མ་) མང་རབས་ག་འ་འན་འཐབ་

ག

4. མན་མཐོ་མས་འན་ང་འལ་ནང་ ཆད་ན་འང་ཡོདཔ།
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ ས་་ཡངས་ག་་ལམ་གས་ནང་ གནས་ཡོད་་བདག་ང་་ང་མ་་དང་ ་

་་་ང་ ་ལས་ ད་ོ་ོང་་འར་ལམ་ཡོད་ས་བ་ཁ་ག་་ ས་་་བས་པ་ོང་དང་ ་མཐའ་འར་ ་ལས་

ད་ོ་་golf course ་ ད་པ་ས་ངས་་ བས་ས་ོང་ང་ག་་བ/འག་ད་ེ་དབང་ག་ས་ན་ང་ག་་བ་

བཟོ་་ ས་འཆར་་ གཤམ་གསལ་་དགས་དོན་་བད་་ བད་ག
•

ོང་དང་་ Precinct ་ ལ་ཡོངས་གནས་ཚད་་ང་རབས་ཅན་་ ཡར་ང་བ་།

•

ོང་་ Precinct ་ ལ་ས་་བ་་ང་་བ་་ ང་འལ་གཏང་།
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•

ལ་ས་་བ་མ་་ང་གཏམ་ ཡར་ག་གཏང་།

•

མ་་གནས་མ་ནང་ས་་ ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་།

ོང་་ང་ཁ་ག་་ Precinct ་ང་གབ་ས་ཆགས་ལ་ ཉམས་ང་འབད་་དོན་་ ་་་་ང་་ གསོག་འག་

ས་གནས་ (Passive Open Space) ་བཞག་་དང་ ོང་་མཐོང་ལ་་ ཉམས་ང་འབད་་ ས་གནས་འ་ནང་ མ་
ཚོགས་ང་འལ་བཀག་འན་འབད་་ས་འཆར་ལ་་འག

་ང་་ས་ངས་་གསོག་འག་འབད་་ཡོད་པ་ས་

ངས་་ནང་ ང་མ་/བཟོ་བད་་ བཟོ་ན་འབད་་གཔ་དང་ ོང་་ Precinct ་ མཐོང་ལ་ཡར་ད་གཏང་་
ལས་་ངམ་ག་མ་གཏོགས་ གཞན་ལས་་་ ག་་ཡང་འབད་་ག་་ན་པས།
ན་ང་

འག་་མན་མཐོ་མས་་འན་ས་་

་་་ང་་གསོག་འག་འབད་་ཡོད་པ་

ས་ངས་ནང་བཟོ་ན་

འབད་་འག ས་གནས་་ འག་་མན་མཐོ་མས་འན་ས་ས་འཆར་ལཝ་བན་་ གང་ས་ཡང་གནང་བ་གནང་
ག ་ས་མ་ས་་བདག་༢༦ དང་ ས་ཆ་བོམས་ ་ཀར་༡༡.༩༦༧ ་ གནོད་པ་འང་ག

འག་་མན་མཐོ་མས་འན་ས་ ་ལོ་༢༠༡༤ ལས་ མན་ན་ཆ་ཚང་དང་ན་པ་་ལས་ བལ་ོད་འབད་་ཡོདཔ་
ན་ང་ ས་ཆ་ལག་ན་འཐབ་ག་པ་དབང་ཆ་ལག་ར་་ ་ལོ་༢༠༡༨ ་༥ པ་་ས་༡༡ ་ ངམ་ག་ ལ་ཡོངས་
ས་ཆ་ན་ཚོགས་ང་ན་ག་ཚང་ས་གནང་ག

ག་མ་༡༧ པ་ནང་གསལ་ོན་འབད་་ཡོད་པ་ས་ལ་་ ་ལོ་༢༠༡༦ ལས་ ས་ཆད་་ས་་ཡོདཔ་དང་ མ་ག་

མ་་ས་ ད་ོ་ཡང་ ོད་དབང་་ལག་ར་་ མ་ན་པར་འག
ག་མ་༡༧ པ་: ས་ལ་་ས་ཆད།
ཨང་།

་ལོ།

ལ་ཡོངས་བོམས།

1

2016

286,746.00

ས་ཆད།

ཡོངས་བོམས།

147,065.00
433,811.00

2

2017

286,746.00

78,246.00
364,992.00

3

2018

286,746.00

9,427.00
296,173.00

ཡོངས་བོམས།
1,094,976.00

འང་ངས: འོང་འབབ་་ཚན། མ་ག་མ་། (་ས་༡༩/༠༢/༡༩ ན)

མ་་ས་ལ་་ས་ཆད་་བསལ་་ མ་ན་ད་པ་ན་གསོ་ལོག་་རང་འབད་ག ན་ང་ ས་བ་འབད་བ་
ནམ་ས་་ ལ་་ས་ཆད་་ས་་རང་ཡོདཔ་དང་ མ་་ཡང་ མ་་ག་ཚང་ནང་ར་འག
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3.2.8

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ ‘དང་ན་་ས་འཆར་’ ་ག་བགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ འཆར་ག་ཡོངས་ོགས་ བར་ོད་འབད་བབ་བཟོ་་དས་མ་ཡོད་པ་ ‘དང་

ན་་ས་འཆར་’ ་ཤ་ར་བད་་འག ས་འཆར་འ་ནང་ ་འདབས་ས་ངས་་འལ་མཚམས་དང་ མ་ཚོགས་་བ་

་ལས་ ས་ངས་་ཡངས་གས་དང་ ནོར་འན་ལམ་ཁར་ ང་བགས་འ་འལ་འབད་ས་ Chhubar Chhu Circle
་མཐ་མ་ང་འལ་ ་ལམ་དང་ང་ག་བཟོ་་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་ཆ་ན་བཞག་་ འལ་་་བ་བཟོ་་

དང་ ས་ན་མད་ན་ན་ན་་༡༠༨ བཟོ་་་ད་་འག ་ས་མ་ཚད་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་
ར་ོལ་ས་གནས་ཉམས་ང་དང་བར་བཟོ་འབད་་ ཡར་ད་གཏང་དཔ་་ ས་འན་འབད་་འག དགས་བསལ་་

བས་ས་ོང་ ས་ན་མད་ན་ མ་་འར་ལོ་་དང་ ར་ོལ་ལམ་གས་ཡོད་པ་གས་ཚན་་ ཡར་ད་གཏང་་
ས་འཆར་ལ་་འག ཁག་་བ་ས་གནས་་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ ཁ་གསལ་་ས་འན་འབད་་
འག

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ག་བགས་ ད་ོ་་གནས་ངས་ནང་འབད་བ་ན་ ས་འཆར་མང་ཤོས་ག་ར་ དོན་

བ་མ་གས་པར་བར་བས་འ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་ངས་་་ དག་པ་ག་འོག་་བད་་ཡོད།

1. ་འདབས་ས་ངས་་འལ་མཚམས་ (Neighborhood Nodes) དང་ མ་ཚོགས་་བ་་གཏན་བཞག་འབད་་དང་
ང་འལ་གཏང་་ནང་ འས་ཤོར་འང་ཡོདཔ།

་འདབས་ས་ངས་འལ་མཚམས་་དངས་དོན་་ ས་གནས་ནང་ལས་ཕར་ ཚོང་འལ་དང་ཞབས་ཏོག་་བ་བཟོ་་ ན་

ཁང་ ཨ་ལོ་གས་ང་ོབ་་ ་དམངས་ལ་འན་བཀག་ས་ གས་གས་བ་ས་ ་་ག་ན་མན་ན་ལ་སོགས་པ་
་བཟོ་་ མ་ཚོགས་གས་་ནང་ ་དམངས་བ་ཐབས་བཟོ་་འ་ན་མས། གནས་བས་འ་ས་མ་ཁར་ལས་ཕར་དང་

ས་གནས་ནང་ོད་་་་ ག་ན་ཞབས་ཏོག་་ན་་ཆ་རོགས་འབད་་ ་ས་འ་འལ་ མར་ཕབ་འབད་གས་་ན།
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་ འོག་་ག་མ་ནང་ོན་ཡོད་དོ་བམ་་ ་འདབས་ས་ངས་འལ་མཚམས་

༡༤ ས་འཆར་ལ་་འག ་ཡང་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་ ག་བགས་བས་་ ས་གནས་འ་་ གག་ཁར་
བ་ (Land Pooling) ་འཆར་ག་དང་འལ་་ན་མས།

ག་མ་༡༨ པ་: མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ར་ ་འདབས་ས་ངས་འལ་མཚམས་་ས་འཆར་ལ་ཡོདཔ།
1
2
3
4
5
6

བར་པ་ས།

འལ་མཚམས།

ང་་་ ོད་མ་འཆར་ག།

འལ་མཚམས།

ང་བན་ག

ང་བར་ང་་་ོབ་་་ོ་ལོགས་ཁར།
ང་ཟམ་ཏོག

ང་ད་དར་ག

འལ་མཚམས།

འལ་མཚམས།
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7

ས་ན་མད་ན་་ོ་ལོགས་ཁར།

འལ་མཚམས།

་ག་ཐང་- shopping complex ོ་ལོགས་ཁར།

འལ་མཚམས།

་ག་ཐང་་གས་མཛོད་་ོ་ལོགས་ཁར།

8
9

དལ་ས་ས་ངས། (ཀ་ཝ་ང་ས།)

10

ང་་ཕར་ཁ།

11

་་གས་ཚན་ོ་ལོགས་ཁར།

11

བ་ན་ལམ་འོག་། (་བབས་་ས་ངས)

13

ལ་ཡོངས་འག་་འགག་་་མ་འར་བཞག་ས་ོ་ལོགས་ཁར།

14

འལ་མཚམས།
འལ་མཚམས།
འལ་མཚམས།
འལ་མཚམས།
འལ་མཚམས།
འལ་མཚམས།

ན་ང་ ད་ོ་་འདབས་ས་ངས་འལ་མཚམས་་ བ་ན་ས་ང་ ་བབས་ ་་ བསམ་བན་ང་དང་ ང་བན་

ག་་ས་གནས་༤ ངམ་ག་ བདག་བང་འབད་ཡོདཔ་ད་ ་་ གག་ཡང་བར་ོད་མ་འབད་ག ་མ་ཚད་ ས་གནས་
འ་་ནང་ (Neighborhood Nodes) བར་ོད་འབད་་་འཆར་ག་རང་ན་འག

ག་མ་༡༩ པ་ནང་ ་འདབས་ས་ངས་་འལ་མཚམས་གསལ་ོན་འབད་་ཡོད་དོ་བམ་་ མ་ཚོགས་་བ་(Urban

Hub) གག་ོ་ོགས་དང་ གག་ང་ོགས་་ ས་འཆར་ལ་་འག མ་ཚོགས་་བ་ནང་ ད་མཛོད་ཁང་དང་

དལ་ཁང་ ་ལས་ ཟ་ོད་ཁང་་འོང་ད་པ་ཁར་ ་འདབས་ས་ངས་འལ་མཚམས་་མན་ན་ ཟ་ཁང་དང་ ཆང་ཁང་
་ལས་ ་གར་ཁང་ལ་སོགས་པ་་ ་ར་ཚང་དཔ་ན།

ག་མ་༡༩ པ་: མ་ག་བཟོ་ན་འཆར་ག་དང་འལ་བ་ མ་ཚོགས་་བ་ས་འཆར།
1
2

ནམོ་ོ་ཁ།

བ་ན་ལམ་འོག་། (་བབས་ས་ངས)

མ་ཚོགས་་བ།

མ་ཚོགས་་བ།

ན་ང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་བད་་ཡོད་པ་ བར་ོད་འབད་་ན་པ་ལས་་་ས་ མ་ཚོགས་

་བ་་ ག་བགས་འབད་མ་གས་པར་འག

མ་་ས་འབད་བ་ན་ ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་་ག་འབད་བ་བས་་ འཆར་ག་བམ་་་ས་ ས་དབས་

་ཆགས་གས་ ན་་ཡོད་་་ ཆ་འག་འབད་་་ འས་ཤོར་ང་ཡོད་པ་ཁར་ ས་ཆགས་གས་་ ཐང་་ཡོད་
པ་ང་བ་་ འཆར་ག་མ་ག གས་ཁང་་གནོད་པ་འང་ཡོད་་འ་ ས་་བདག་་ས་ས་ན་མ་འབདཝ་ལས་
བན་ ་འདབས་ས་ངས་་འལ་མཚམས་་ ཆ་ད་སོང་་འག ་མ་ཚད་ འཆར་དལ་ད་་ལས་བན་ ་འདབས་

ས་ངས་་འལ་མཚམས་་ ང་འལ་གཏང་མ་གས་པར་ཡོད་ར་ ཁ་གསལ་བ་ག ་ལས་ ་འདབས་ས་ངས་་
འལ་མཚམས་ ང་འལ་གཏང་་དོན་ལས་ བོན་གས་བད་པ་བང་ཡོད་ར་ན་མས།
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མ་ཚོགས་་བ་ཐད་ཁར་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་དངས་དོན་ར་ ོང་ཁག་ནང་ལས་ཕར་ ལ་འན་ས་

་ག་བགས་འབད་་དོན་་ ས་བ་བག་འབད་་ར་ ལོ་༡༥ ག་་ འར་་ར་ན་མས། ན་ང་ ས་འཆར་
འ་ ད་ོ་གང་ས་གནང་བ་མ་གནང་པར་ཡོད་ར་བཤད་།

2. ཁམས་གསོ་ས་་ (Open Space System) ་མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ།
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ བཟོ་བད་་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་གག་ ཁམས་
གསོ་ས་་་ ལམ་གས་འ་ན་ར་འད་་འག ་ནང་ ‘མ་ག་འ་ ལ་ས་་བ་ནམ་ལས་ ལ་ཡོངས་གག་

་་ ག་བགས་འབད་་དོན་་ ས་་ོངམ་་་གས་་དཔ་ན། ས་་་ཡང་ གཙང་་མཐའམ་གས་ཆ་རང་
བདའ་་ ་ང་དང་ནམ་་དཔ་ན། ་་ང་ོགས་་མག་་ ོང་གཙོ་བོར་བཏོན་་ ་མཐའམ་མདའ་་ མདའ་
ད་ཐང་ན་དང་ ་ལས་ མ་་ག་ལས་མར་ ངམ་བད་་ མ་་ལ་་ཁ་ག་འ་་ན། ས་ོང་འ་ནང་ ད་

གས་་མན་ན་དང་ མ་ར་ ་ལས་ རང་གན་་ས་་ོངམ་་བཟོ་བ་་ལས་ ང་གས་འ་ ན་ང་འབད་་
ན། ་ས་མ་ཚད་ ང་གས་འ་ནང་ གཙང་་འ་ར་ ད་མ་གཙོ་བོ་གག་་ བར་་ན།’

་་ནང་ ་ཚན་མ་འཝ་་ས་ ངལ་སངས་་དས་མ་་བ་ཐབས་་ མ་་ས་ས་་ོངམ་་ཚོགས་་ ན་

དཔ་ན། ་འབདཝ་ལས་ མ་་ས་ས་་ོངམ་་ང་གས་འ་ནང་ ན་ང་་་དོན་ལས་ གདོང་ན་ཅན་དང་ རང་
ང་ཅན་་ས་ངས་ ས་ཤོསམ་་་ བག་ོད་ཅན་དང་ ད་ཉམས་ཅན་ ཡང་ན་ ཆ་རོགས་ད་་་་ ་འཛོམས་དང་

ོ་ཉམས་ཅན་་ས་ངས་བམ་་ ་་་ཚན་སོ་སོ་དས་མ་དང་བན་པ་ མན་ན་དང་ གནས་ངས་་ འོང་
དཔ་ན།

ན་ང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ འཆར་ང་དང་འལ་བ་ན་ ད་ོ་ མ་ག་མ་་ནང་ ངལ་སངས་་ས་
་ ང་་ག་ལས་ན་འག ས་་ོངམ་དང་ ་ང་ན་་་བ་ཚད་་གནས་ད་་དཔ་ལས་ ལ་གང་ས་
བ་དབང་འན་ས་ གནས་ངས་་ གས་ཤོམ་་ བག་བ་འབད་མ་གས།
3. Chhuba Chu Circle ང་འལ་གཏང་མ་གས་པར་ཡོདཔ།
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་

མ་་བ་བར་བས་ང་འལ་་ད་

འ་ནང་ ོང་དང་་མཐ་མ་ང་འལ་
ང་ག་དང་་ལམ་ ་ལས་ མ་འར་
བཞག་ས་་

བཟོ་ན་འབད་་

འལ་

མན་ཐོག་ལས་་ ་བར་་འ་ བདག་
ང་་བ་་ཡར་ས་གཏང་་

ས་

འཆར་བད་་འག ་ས་མ་ཚད་ མ་

་བར་་་ས་ངས་ང་འལ་གཏང་་དགས་ལ་་:

• ་བར་་ས་ངས་འ་ བས་ས་ོང་དང་ ཚོང་འལ་་མ་་ མད་འལ་
བཟོ་།

• ་དམངས་་ས་ངས་ང་བ་གཞན་་་དང་

ད་པར་་་དོན་ལས་ ས་ངས་

འ་ནང་ ག་བད་དང་ ད་མ་དང་ན་པ་མན་ན་་ ག་བགས་འབད་།

• ད་ོ་ོད་ཁང་་ནང་

ལས་ངས་དང་ལས་་་ཚོགས་་ ག་གགས་འབད་་

ཡོད་པ་ག་ཚང་་་དོན་ལས་ བདག་ང་་ས་་བཟོ་།

• མ་་གཙོ་ལམ་་དང་ འལ་མད་འབད་བ་འར་ད་་བཟོ་མ་་(མ་འར་
འ་འལ་དང་ ་ལམ་) གས་བར་འབད་།
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ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ན་ཐབས་་ མ་ཚོགས་བཟོ་བད་ས་འཆར་ནང་ ་བར་་་ས་ངས་འ་ནང་ གལ་
་བ་་དམངས་ག་ཚང་དང་ ་དམངས་མན་ན་ ་ལས་ འམས་ོན་ཁང་དང་ ད་མཛོད་ཁང་་ཡོད་པ་ མ་་

བདག་ང་ས་་གཙོ་བོ་(Town Hall) དང་ མ་་ལག་ན་ཆ་ཤས་ ཁག་མ་འཝ་གས་་ འལ་མད་འབད་་་
གསལ་བད་འབད་་འག

ན་ང་ ་བར་་་ས་ངས་འ་ འཆར་ག་དང་འལ་ ང་འལ་འ་མ་གསཔ་དང་ ་ལོ་༢༠༠༧ ་ ཞབས་ཏོག་

ན་ཁག་ས་ གང་་ལ་ཡོངས་ཐགས་གས་འམས་ོན་ཁང་བཟོ་ན་དང་ ག་བགས་་དོན་་ ས་ཆ་་ཀར་༤.75
(per square feet) ་ དལ་མ་་་ ལོ་་༣༠ ་ང་་ ་ཁར་ན་ག ན་ང་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་

གནང་བ་འ་ནང་ ་བར་་ས་ངས་ལས་འལ་་ ལ་ཡོངས་ཐགས་གས་འམས་ོན་ཁང་་ བར་བས་འབད་ད་

པ་་མཚན་ངས་ན་་ ག་་ཡང་བད་་ན་འག
4. Endowment Precincts མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ Endowment Precincts ་ མ་འོངས་པ་་རབས་་་དོན་ལས་ནམ་་

དགས་བསལ་་བཞག་ག མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ བར་ོད་འབད་་ལས་་་ས་ ས་འན་འབད་་

ཡོད་པ་ས་་་ ་ཁར་གས་ཆགས་་ཡོད་་་ལས་ ལོག་ཐོབ་མ་གས་པར་འག ་མ་ཚད་ ད་ས་ཁམས་ག་ཁར་
མ་་ས་ གང་ར་མཉམ་འལ་་ (PPP) བཟོ་བད་ཐོག་ལས་ Endowment zone ང་འལ་གཏང་ག་པ་ལ་
ན་་གནང་བ་དཔ་ལས་ endowment Precinct ནང་ མ་འར་བཞག་ས་ཐོག་ཚད་་མང་་ ང་མ་བཟོ་ན་
འབད་བག་་འག

མ་འར་བཞག་ས་ས་་དང་ མ་འར་བཞག་ས་ཐོག་ཚད་་མང་་ས་་བཀའ་་ནང་ མ་་ག་ཚང་ས་ ས་ཆ་
་བདག་་་

ཆ་འག་བ་་ཡོད་པ་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ལས་མ་འགལ་བར་

གདམ་ཁ་ཆ་ན་་

མ་འར་བཞག་ས་མན་ན་་བཟོ་་་ མས་གས་བད་བག་་དང་ ན་ག་་་་ར་ མ་ག་བཟོ་བད་

འཆར་ག་ཨམ་་ ག་བཞག་ཡོདཔ་ ས་བན་བཟོ་དཔ་་ འད་་འག

5. ག་བགས་འབད་མ་གས་པ་ལས་འལ་གཞན་་དང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ གནས་ངས་ཐབས་
ས་བག་བ་་ན་་ནང་ ་་ཐ་དད་སོང་ཡོད་པ་ན་་འབད་ཡོདཔ།

ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ ས་འཆར་བད་་ཡོད་པ་ ལས་འལ་མང་
ཤོས་ར་

ག་བགས་འབད་མ་ཚར་བར་ཡོདཔ་དང་

ལས་འལ་ལ་་ག་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་

མ་

མནམ་་ ག་བགས་འབད་ཡོད་པ་ས་ོགས་འང་། ་བམ་མ་ ལས་འལ་དག་པ་ག་ འོག་་བད་་ཡོད།
•
•

ནོར་འན་ལམ་ཁར་ང་ལམ་བཟོ་།
་མཐ་མ་ང་འལ།
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•
•
•
•
•
•

•
•

འལ་་གཙོ་བོ་བཟོ་ན།

ས་ན་མད་ན་ན་ ན་་༡༠༨ བཟོ་ན།

རང་བན་གནས་ངས་ཡར་ས་་ས་ངས་ག་བགས།

ལ་ཡོངས་ཁམས་གསོ་ས་་ང་གས་ག་བགས།

རང་བན་གནས་ངས་་ས་ངས་ནང་ ང་ཟམ་ད་པ་ ་ལམ་ང་གས་དང་ ཁམས་གསོ་ས་་ང་གས་

ག་བགས།

ར་ོལ་ས་གནས་དང་ གས་ཚན་ཉམས་ང་དང་ ཉམས་གསོ་འབད་ད་པ་དས་མ་ཡོད་་དང་ ་་ནང་
ོད་ལམ་ཡར་ག་གཏང་།

བས་ས་ོང་ཡར་ག་གཏང་་་ དགས་གསལ་ས་འཆར་བད་་ཡོདཔ། དང་

་ལོ་༢༠༡༨ ་ མ་ག་མ་་དང་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ ་ལས་ ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ན་
ཚོགས་དང་ ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ན་ཚོགས་ འཛམ་ང་ལ་་ང་ལས་མ་་ཡོད་པ་ ལས་་་མང་་་ཚན་
ས་ གནས་ངས་ཐབས་ས་་བག་བ་ག་ འ་འན་འཐབ་ཡོད་་ནང་ Tarayana ག་ཚོགས་ག་ཚང་

་ང་མ་དང་ འག་བ་བཤལ་ག་ཚང་ བཟོ་ན་འབད་ཡོད་་འ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་
ཐ་དད་སོང་ཡོད་པ་ན་་ལ་ག

མ་་་ལན་གསལ་ནང་ མ་་ནོར་འན་ལམ་བདའ་་ ་ལམ་དང་ ལ་་ག་བགས་འབད་བ་བང་ན་ར་

བཤད་ག ན་ང་ ནོར་འན་ལམ་བདའ་་ ང་ལམ་བཟོ་་ལས་འལ་འ་ འདས་པ་གང་་བཀའ་་་ ག་བཞག་

་ ཕར་འལ་བ་ཡོདཔ་དང་ ལ་་་མ་བཟོ་ན་འབད་་འཆར་ག་བཟོ་ཡོད་་འ་ མན་མཐོ་མས་་འན་ས་
ས་ད་དང་འལ་ ས་་བདག་་་་ཕན་་ སོང་ཡོདཔ་་བཤད་་ཡོདཔ་ན།
3.2.9

ལ་འན་ལམ་གས་ལས་འགལ་ཡོད་པ་གནད་དོན་།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་ན་ ལ་འན་འཆར་ག་་བད་དོན་་ མ་ནང་འད་་མ་ཚོགས་་
་བ་་དང་ ་འདབས་ས་ངས་་འལ་མཚམས་ ་ལས་ ཚོང་འལ་་ས་ངས་་ མད་ལ་འབད་བ་ ‘Urban
Corridor’ དང་ ‘ལམ་་ད་ཁག་’ Arterial (primary,) Collector (secondary) དང་ Access street ད་་ ་

ལས་ ‘ང་ལམ་དང་ང་འར་འ་འལ་་’ མ་་བ་ཚད་ནང་ ་ལམ་་ང་གས་བཟོ་་ (ནོར་འན་ལམ་བདའ་་
་ལམ་བཟོ་ན་ ་མ་ཐོག་ལས་ ས་འཆར་ལ་་འ་ བསམ་ག་འ་ཆ་ཤས་ན།) དང་ ར་ཆ་༡༠ ་བར་ན་ མ་

འར་བཞག་ས་ཡོདཔ་དང་

ར་་མ་འར་་ལག་ན་འཐབ་་ལས་

བད་འལ་ལམ་གས་’ ག་བགས་འབད་་་ན་མས།

ོ་བ་ཞན་བག་་ཐབས་ལམ་་

‘་དམངས་

ལ་འན་འཆར་ག་་ཆ་ཤས་་ ག་མ་༢༠ པ་དང་ ༢༡ པ་ནང་ གསལ་ོན་འབད་་ཡོད།
ག་མ་༢༠ པ་: ལ་འན་འཆར་ག་ཆ་ཤས་།
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urban corridor

●

UC ་ མ་འར་མགས་གས་དང་ ོད་ོད་་འ་འལ་འབད་་དོན་་

མ་འར་ bus ་དོན་ལས་ lane
གས་ཆ་ར་ར་ཁ་ལས་ ག་འལ་

●

བཞག་་ན།

lane གག་དང་

གག་་ བོམས་ lane གས་ཡོདཔ་དང་ ་ལས་ ོགས་
bus ལ་འན་ཞབས་ཏོག་་དོན་་ འར་ལམ་་ཆ་ན་

ROW ་་ཚད་བོམས་ 24m འོང་དཔ་དང་ ར་ོགས་གས་ཆ་ར་ནང་ ཞབས་ཏོག་་ lane
(5.5 m) དང་གས་ 35m ROW ་བཅད་ཚན་ཡོད་་་ དས་མ་དང་འལ་ག་བགས་འབད་

●
Primary
Roads

(Arterial)

●
●
●

་ན།

ར་བཏང་་
འོང་་ན།

Primary roads ས་ Secondary roads ་ UC དང་ མད་ལ་འབདཝ་ན།
primary road ་མ་་་

●

Access Streets

●
●
●

ROW

18m

carriageways ༤ དང་ ་ལམ་་འོང་་ན།

དང་གས་

ར་ོགས་གས་ཆ་ར་ནང་

lane

ག་བགས་ག་་འབད་གསཔ་ན་ ལག་ན་འཐབ་དཔ་་ ཞབས་ཏོག་་ lane དང་ ང་འར་

lanes ་དོན་་ ROW ༢༡m དང་ ༡༨ m མ་པ་ལས་ག་བགས་འབད་མ་བབ་པ་ས་

་
Secondary Roads

UC ་ ་ཚད་༢༤m དང་གས་ ར་ོགས་གས་་ ༡༠m (བོམས་༤༤m)

ངས་ནང་ ROW ༡༢m ་ གདམ་ཁ་བཞག་དཔ་ན།

secondary road ་མ་་་

ROW 1༠m དང་གས་ ར་ོགས་གས་ཆ་ར་ནང་ lane

carriageways ༢ འོང་་ན། ་ཚད་་ ག་བགས་འབད་བབ་པ་ས་ངས་་ནང་༡༢m ན།

Access roads ་ ང་ལམ་་ག་བཞག་པ་གནས་ངས་ནང་ ན་འལ་ང་་ཡོད་་་་དོན་་

བཟོ་་ཡོདཔ་ན།

access road ་ ROW 6m དང་གས་ ༢ lanes carriageway འོང་དཔ་ན།

མ་ཁར་མ་འར་བཞག་་་ མས་གས་བད་བགཔ་ན།

་དམངས་བད་འལ་ལམ་གས།
•

བད་འལ་བཞག་ས་་ས་ ང་མཐའ་་ ང་འལ་པ་་་ ོད་ས་ན་་དང་ མ་འར་ནང་འ་འལ་པ་
་ བཀག་བཞག་འབད་ས་ ་ལས་ བད་འན་དང་ ག་་ ང་འར་ང་བཞག་འབད་ས་ན་ང་དང་ན་
པ་ས་་་ ན་དཔ་ན།

ག་མ་༢༡ པ་: མ་འར་བཞག་ས་མན་ན་།
མ་ལམ་ཁར་མ་འར་བཞག་ས་
ས་ངས།

parking)

(On-street

●
●
●

ཚོང་འལ་ས་ངས་་བ་ནང་འད་་ ཚོང་འལ་ལམ་བདའ་་ མས་གས་ད་བག་།
གཙོ་ལམ་་་ཐོག་ཁར་ བཞག་་ག

མ་ལམ་ཁར་མ་འར་བཞག་་་ས་ མ་འར་ནང་འ་འལ་འབད་་དང་ ང་ཐང་འ་་

་བར་ན་ བར་གནས་བཟོ་་ ང་འལ་འབད་་་་དོན་ལས་ མ་ལམ་་ ཡར་ས་གཏངམ་
ན།

ན་ང་ ས་ངས་་མང་ཤོས་ར་ ་མ་ལས་ ང་འལ་འ་ཚར་་ཡོདཔ་ལས་ འཆར་ག་་ ལག་ན་འཐབ་་འོས་
འབབ་ད་པར་ འཆར་ག་མང་ཤོས་ག་ར་ ག་བགས་འབད་མ་གས་པར་ས་་འག མ་ག་་ མ་འར་་
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མ་ལམ་ཁར་ན་པ་ མ་འར་

●

ང་འལ་པ་་ག་བཞག་པ་འཆར་ག་ནང་

མ་ལམ་ན་པ་ས་ངས་ང་་་ནང་

མ་

འར་བཞག་་་ས་ peripheral access street ལས་ UC, UH དང་ NN ་ནང་ འལ་

བཞག་ས་ས་ངས། (Off-street

བགཔ་ན།

parking)

ངས་ཁ་ ཡར་ང་འ་ཡོད་་་བན་ ROW དང་ ཞབས་ཏོག་་ lane ་ ན་ང་འབད་་ནང་ འས་ཤོར་འང་
་ཡོད་པ་ཁར་ ་དམངས་ལ་འན་བཞག་ས་ས་ངས་་ ང་་ནམ་དང་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་ ང་
་ག་ལས་ད་་་ས་

མ་ག་་

ད་ོ་ལས་

འ་འལ་་དོག་གས་དང་འལ་བ་གདོང་ན་་འང་་འག

གནད་དོན་་ཐད་ ས་བ་་ཚན་ས་ གཤམ་གསལ་་བ་ོག་་ ས་འན་འང་་ཡོདཔ་ན།
1. མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ནང་བད་་ཡོད་པ་ ROW ་ ན་ང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ཡོད་པ་ ROW ་ ན་ང་མ་འབད་བར་འག ROW ་ན་་ཤོས་་ ་
ཚད་༡༢m ན་པ་ས་ོགས་འང་།

2. ཞབས་ཏོག་འར་ལམ་དང་ ཡང་ན་ དོས་ཆས་འབག་་འར་ལམ་་དཔ།
Urban Corridor lane ་ ར་ོགས་གས་ཆ་ར་ནང་ ག་བགས་འབད་བབ་པ་ས་ངས་་ནང་ ཞབས་ཏོག་་

lanes ༥.༥m དང་ དོས་ཆས་་འར་ལམ་༡༠m ན་ང་འབད་མ་གས་པར་འག ད་ོ་་གནས་ངས་ནང་ ་དམངས་
ལ་འན་བཀག་ས་ས་ངས་་ འར་ལམ་་དོག་གས་ནང་ཡོདཔ་ལས་ མ་འར་འ་འལ་མཐོ་ཤོས་་ས་ཚོད་་
འ་འལ་དོག་ཁག་ཁག་སོང་་འག

3. ང་མ་་མ་འར་བཞག་ས་་ས་ ང་ལམ་དང་ ང་འར་་ལམ་་ བཀག་བ་བ་ཡོདཔ།
ལམ་མང་ཤོས་ག་ར་ གནད་དོན་གཞན་་དོན་་ ལག་ན་འཐབ་ཡོད་་ལས་བན་ ་དམངས་ང་ལམ་དང་ ང་འར་་

ལམ་་ མནོ་འདོད་ར་ ག་བགས་འབད་མ་གས་པར་འག ་ཡང་ ང་མ་མང་ཤོས་་གདོང་ཁར་ ང་ལམ་མད་

མཚམས་ཁར་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ ་དམངས་ང་ལམ་ལག་ན་འཐབ་་་ བཀག་བ་འབད་

ཡོད་པ་གནས་ངས་་ ས་བ་ས་་ོག་འབད་།

4. ་དམངས་ལ་འན་མ་གས་་ དང་འདོད་བད་མ་གས་པར་ཡོདཔ།
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་བད་དོན་དང་འལཝ་ད་ མ་ཁར་ལ་འན་མད་འལ་བཟོ་་འ་ ར་་མ་
འར་ ལག་ན་འཐབ་་ལས་

་ན་པས།

་དམངས་ལ་འན་མ་གས་གདམ་ཁ་བ་་ ར་་མ་འར་་་་མར་ཕབ་འབད་

ན་ང་ ལོ་་བ་ག་་ནང་འད་་ ར་་མ་འར་་་གས་་ ཡར་ང་འ་ཡོད་་འ་ས་ ་དམངས་ལ་

འན་་ཞབས་ཏོག་་ དང་འདོད་མ་བད་པ་ཁར་ ག་བགས་པ་བང་ན་ར་བ་བ་མཚོན་ོནམ་མས། འར་ལམ་

་ ROWs འཆར་ག་བམ་་ལས་ང་་དང་ ཞབས་ཏོག་དང་དོ་ལ་ལམ་་ ན་ང་མ་འབད་བར་ས་ཡོད་པ་གནས་
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ངས་འ་་་་ན་མས། ་འབདཝ་ལས་ འ་ཐོག་འཆར་ག་དང་འལ་ འ་འལ་པ་་་ བས་མ་བཝ་བསལ་་

དང་ མ་འར་འ་འལ་མཐོ་ཤོས་་ས་ཚོད་ཁར་ འ་འལ་བཀག་་་ བསལ་་དོན་་ ་དམངས་ལ་འན་་
བཀག་ས་ས་ངས་དང་ བཞག་ས་ས་ངས་་ སོ་སོ་་དཔ་འག
5. མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས།
མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་འ་ མ་ག་མ་་ཚ་ང་ོམ་ཤོས་ག་་འར་་འག ང་མ་་་བདག་་ས་

མས་གས་་འལ་བན་མ་འབད་་དང་ འོས་འབབ་ད་པ་བད་ས་བཟོ་་ ་ལས་ འལ་ཡོད་དབང་འན་་ས་

ངས་ན་ད་པར་ ག་བགས་འབད་་དང་ མ་ག་་ མ་འར་ངས་ཁ་ཡར་ང་འ་ཡོད་པ་ཁར་ ང་མ་ན་

བདག་་ས་ ང་ར་མ་ནང་ོད་་་་དོན་་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་ལངམ་་ བཟོ་ན་འབད་་ད་་ལས་
བན་ མ་ཁར་མ་འར་བཞག་་འ་ས་ ན་འལ་་བཀག་ཆག་འང་་འག
3.2.10

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ན་་གཟར་ཚད་ད་དད་ (Slope Analysis) ནང་ ནོར་འལ་འང་
ཡོདཔ།

ག་མ་༢༢ པ་ནང་ གསལ་ོན་འབད་་ཡོད་པ་མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ན་་གཟར་ཚད་ད་དད་དང་
འལ་བ་ན་ ས་ངས་ནང་ན་་ཆ་༣༠ ལས་ག་སོང་པ་ན་ ས་ངས་འ་ མ་ག་བགས་་དོན་་ གཤམ་འད་་
གནད་དོན་་ལས་བན་ འོས་འབབ་དཔ་ན་པས། (E4 Precincts ་ ས་འཆར་ལ་ཡོདཔ་)

1.

ས་ངས་་ཁར་ ས་ད་དང་ས་ཆད་་ན་ཁ་ཡོདཔ།

2.

མ་ག་བགས་འ་ས་ས་ཆ་དང་ན་་་བན་་གནོད་པ་འོང་།

3.

ག་བགས་འ་ས་ས་ད་་ཡར་ང་འ་་ན།

ག་མ་༢༢ པ་: མ་ག་བཟོ་ན་འཆར་ག་ཨམ་་ན་་ད་དད།
Flat terrains
Slope (%)

5

Low/gradual
slope
10

Moderate
slope
20

Steep slope

Slope angle (in degrees)

2.86

5.7

11.3

16.7

24

Slope Ratio (in meters)

1:20

1:10

1:5

1:3

1:2.2

Slope range (%)

0-5%

5-10%

10-20%

20-30%

30% ལས་ག

Slope range (in degrees)

0-2.86

2.86-5.7

5.7-11.3

11.3-16.69

30

Very
steep
slope
30 ལས་ག

16.69 ལས་ག

ན་ང་ འོག་་ག་མ་༢༣ པ་ནང་ གསལ་བོན་འབད་་ཡོད་པ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་གནས་ངས་

ཐབས་ས་བག་བ་་ན་་དང་ འལ་བ་ན་ UV II LD དང་ UV II MD ས་ངས་ནང་ ན་་གཟར་ཚད་

་ཆ་༣༠ ལས་ག་་ཡོད་པ་ཁར་ E4 Precincts ནང་ ན་་གཟར་ཚད་་ཆ་༣༠ ལས་ ང་་་ཡོདཔ་དང་ ས་ཆ་
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ལག་ན་དང་ Precinct ་ད་ཁག་་ ་མན་པ་གནད་དོན་་ཡོདཔ་་འད་་འག ་ས་མ་ཚད་ མ་ག་མ་
་ས་ན་་གཟར་ཚད་ད་དད་འབད་ཡོད་་འ་་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་

ན་་གཟར་ཚད་ད་

དད་འབད་་་ འོས་འབབ་ད་པ་བ་ོན་འབདཝ་མས། བ་ོག་ནང་་ མ་ས་༡༧༠ ་ག་ ན་་གཟར་ཚད་་ཆ་
༣༠ ལས་ང་པ་ E4 Precincts ་ས་ངས་ནང་ཡོདཔ་དང་ མ་ས་༢༠༠༠ ་ག་ ན་་གཟར་ཚད་་ཆ་༣༠ ལས་

ག་ཡོད་པ་ས་ངས་ནང་ཡོད་་འབད་ང་ E4 ་འོག་་ན་པར་ Precincts གཞན་་་འོག་་ ད་ཁག་བཟོ་་འག
ག་མ་༢༣ པ་: གནས་ངས་ཐབས་ས་བག་བ་ན་་དང་འལ་བ་ན་གཟར་ཚད་་ད་དད།
གནད་དོན།

E4 ་ས་ངས་ ན་ <30%
E4 འཆར་ག་དང་འལ

E4 ནང་ན་པ་ས་ངས་ ན་ > 30%
E4 Precincts ནམ

ས་ཆ་བོམས།

མ་ས་ངས།

་ཀར་ 193.99

172

་ཀར་ 1265.16

973

་ཀར་ 2955.41

2248

་ཀར་ 3508.67

5829

གནས་ངས་མང་ཤོས་ནང་རང་ དགས་བསལ་་མ་ས་གག་་ ན་གཟར་ཚད་་ད་ཁག་མ་འཝ་་ཤ་འོང་་ན་ང་

མ་ས་ན་་གཟར་ཚད་་ མ་ས་གཟར་ཚད་་་ད་མས་(centroid) ་ ག་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བས་བབས་
་ ས་འན་འབད་་ཡོད་པ་ན་་ད་ཁག་་ བ་ཆ་ལས་བ་ཆ་ས་བན་་འོང་། ག་མ་༢༤ པ་ནང་ གསལ་

ོན་འབད་་ཡོད་པ་ མ་ག་མ་་ན་གཟར་ཚད་་ད་དད་ན་་་ས་ མ་ནང་ གཤམ་འད་་གནས་ངས་
་ ོནམ་མས།

ག་མ་༢༤ པ་: མ་ག་མ་་ན་གཟར་ཚད་་ད་དད་ན་།
ན་་ད་ཁ།

45 ལས་ག (100%)
0

300 ལས་ 450 ་བར་ (57% - 100%)
200 ལས་ 300 ་བར་ (36% - 57%)

170 ལས་ 200 ་བར་ (30% - 36%)
170 ལས་ངམ་ (30%)

ས་ཆ་ཡོངས་བོམས།
་ཀར་ 55.04

་ཀར་ 824.36

་ཀར་ 1595.39
་ཀར་ 485.60

་ཀར་ 3508.78

ས་ཆ་ངས་ཁ།
5
187
1424
638
5756

ས་གནས་ལ་་ག་ནང་ ང་འལ་་ ལ་མན་་སོང་་འག ལོག་ག་ལས་འབད་བ་ན་ ད་ག་་ཆ་ཤས་་་
བ་འག་མ་འབད་བར་ ་དམངས་་གནོན་གས་ལས་བན་ མ་ག་མ་་ས་ ‘Precinct’ ལ་་ག་ བར་བས་

སོང་་འག ་ལས་བན་ ད་ོ་ ན་གཟར་གས་་ས་ངས་་ནང་ བ་ཚད་་བ་་ལས་ མ་བཟོ་ན་་ཤ་འབད་
་འག
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ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་་ལན་གསལ་ནང་

བཟོ་ན་འཆར་ག་འ་འཆར་ག་་ག་ཆ་ནམ་ལས་

ནང་འད་ས་ངས་

འཆར་ག་་ནང་ ་ག་འབད་་བགས་ཡོད་ར་ན་མས། ་འབདཝ་ལས་ བཟོ་ན་འཆར་ག་་ག་འབད་་དོན་་
འཐོན་ངས་་ཐོ་ཆ་ཡོདཔ་ལས་ ཁ་གསལ་གནས་ད་དང་ ས་ཆགས་ལ་་བག་བ་་ མགས་གས་དང་ས་ཚོད་་
འར་་དོན་་ གནས་ད་་ འལ་་པར་ས་ཐོག་བཟོ་ཡོདཔ་ན། ་མ་ཚད་ ར་བཏང་ལ་འན་་ འཆར་ག་་

ག་འབད་་དོན་་ ལག་ན་འཐབ་ཡོད་ར་ན་མས། བཟོ་ན་འཆར་ག་ནང་་ Precinct ས་འན་འབད་བ་

བས་ ན་་གཟར་ཚད་ད་དད་འབད་་འ་ཚད་ག་གག་ན། E4 ་ས་གནས་ནང་འད་ནང་ ན་གཟར་གས་
ད་་འབད་ང་ གནད་དོན་གཞན་ལས་བན་ Precinct ་ ང་འལ་ག་ཚད་མཐོ་ཤོས་་ངས་་་ད་་ན། ་

བམ་་ ན་གཟའ་ཚད་ན་ཏོག་ཏོ་་ ས་ངས་་ཡང་ ག་ཚད་མཐོ་ཤོས་་ངས་་དཔ་ན། Precinct ་ ས་
འན་འབད་བ་བས་་ ར་བཏང་ Precinct

དང་ མ་ས་་ར་ལ་གཏོགས་འབད་་ འབདཝ་ན།

3.2.11 ཁང་་འོས་ཚད་་ས་ དཀའ་ངལ་ོམ་་འར་་ནམ།
ོད་ཁང་ང་མ་་ངས་ཁ་ཡར་ང་འ་་ལས་བན་ ཁང་ཚན་‘ཡོད་་’ ཡང་ ཡར་ང་སོང་་འག ་ལོ་༢༠༡༧ ་

འབད་བ་ན་ མ་ག་་ོད་མ་ག་ན་༢༤,༠༠༠ ་ག་ན་ཡོད་ས་ལས་ ཁང་ཚན་༡༧༠༠ ་ག་ གག་་་ས་ཁང་
་ན་ཏོག་ཏོ་་ན་ཡོདཔ་ད་ གཞན་་་ར་་་ན་མས། ད་ོ་བམ་ག་འབད་བ་ན་ ཁང་ཚན་མང་རབས་ག་བཟོ་

ན་འབདཝ་ལས་བན་ ོད་མ་་ངས་ཁ་ཡང་ ཡར་ང་སོང་་འག མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་

ན་ ་ལོ་༢༠༢༧ ་ནང་འད་ ཁང་ཚན་༧༧,༠༠༠ ་ག་་ས་འ་་ནམ་དང་ མ་ཁར་ ང་མ་་ཐོག་ཚད་དང་

བ་ཚད་བར་བས་ལས་བན་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ ཡོངས་ོགས་་ག་བགས་འབད་ཚར་ཚར་་བར་ན་

ཁང་ཚན་་ངས་ཁ་་ དགས་གཏད་བད་་ཡོད་་ལས་ག་ ཡར་ང་ོམ་་འ་་ན་པས། ་ས་ མ་ཁར་་
ོབས་ཡར་ང་འ་་རང་འབད་ང་ ོད་མ་མ་ལངས་པ་དཀའ་ངལ་་འང་བམ་ག་འག

ན་ང་ ཁང་་་ རང་་མནོ་འདོད་ལས་ོམ་ལས་ ཁང་ཚན་་ཁང་་ོད་གས་ག་ར་བ་ཚ་ང་དང་ ཁང་་་ག་
ན་ར་ ས་བན་་ཚད་ག་ད་ང་ ར་བཏང་་ ཟ་ཚང་འོང་འབབ་ནང་ལས་ ཁང་་ཟད་འ་་ ་ཆ་༣༠-༤༠ ལས་
མ་བལ་བར་བཞག་དཔ་ན་མས།

འག་ལ་ཁབ་ནང་བམ་ག་འབད་བ་ན་

ལ་ཡོངས་་དམངས་ཞབས་ཏོག་ས་

འས་ར་ ཟ་ཚང་འོང་འབབ་ནང་ལས་ ཁང་་འ་་ཆ་༣༥ ལས་མར་དཔ་་ན་པས། མ་ག་མ་ཁར་བམ་ག་འབད་
བ་ན་ ང་མ་མང་ཤོས་་ཆ་༨༠ ་ག་ ར་་་ནམ་ལས་ ཁང་་འ་ཡར་ང་འ་འ་ར་ཡོདཔ་ན། མ་་ཁང་

་འ་ ན་བདག་ས་མ་་ན་འལ་ད་དང་ དབང་ཚད་དང་འལ་ བགཔ་ལས མ་་ོད་་བཅའ་མས་་ ས་

ན་ད་པར་ ལོ་གས་མ་འ་བ་་མ་ལས་ ཁང་་ཡར་ང་འབད་་ཡང་འག
གནས་ངས་འ་་ག་བཞག་་ གནད་དོན་པ་ག་འོག་་བད་་ཡོད།

1. མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་ ཐབས་ས་གནས་ངས་་བག་བ་ནང་ མ་ཁར་ོད་་ ་ོབས་་
ཕོ་ཚོད་་ངས་ཁ་དང་

ོད་མ་་ངས་ཁ་གས་ ག་བར་འབད་བ་བས་ ོད་མ་་ངས་ཁ་མངམ་འག
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ན་ང་ ོད་མ་་ཁར་ོད་་ མང་ཤོས་ག་ར་ ར་་ནམ་ལས་ ཁང་་ཚད་ག་མཐོ་གས་ཡོདཔ་ན་

པས། ག་པར་་ མ་་ོད་བཅའ་མས་་ ས་ན་ད་པ་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ མ་འདོད་བད་་དང་

མ་ོད་འབད་་གས་ ་མན་པས། ོད་མ་ོངམ་ཡོད་་ མང་ཤོས་ག་ ཁང་་མཐོ་གས་ནམ་ད་ ་
མང་ཤོས་་ར་ མ་ཁང་་ང་་་་ངམ་ག་འཚོལཝ་ན་པས།

འག་་འཚོ་ཐབས་གནས་ཚད་་བག་བ་ (BLSS) ༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་ འལ་བ་ན་ མ་ཁར་་ས་གནས་

ནང་ལས་ཕར་ ར་་དབང་བ་མ་ ་ཆ་༨༠ ག་་འག ་ཆ་༢༠ རང་དབང་་ོད་མ་ནམ་དང་ ་ཆ་

༡༧.༥ ཁང་་ོད་མ་ད་པར་ོད་་ ་ལས་ ་ཆ་༦༣ ཁང་་ནང་ོད་་འག མ་ཁར་་ ཁང་་་ད་

མས་་ དལ་མ་༥,༢༩༧ ན་པས།

2. ང་མ་མང་་ཤོས་ག་ན་འལ་ཐོག་་བཟོ་ན་འབད་ཡོདཔ་ལས འ་ས་་ ཁང་་ ཡར་ང་འཝ་ན་

མས། མ་་བགས་བཞག་ ན་བན་ཐོག་གནས་ཐབས་་ ད་ོ་མ་ཚོགས་་ཁང་་་ཚད་ག་ཁར་ ང་མ་

་ཁང་ག་་ར་ནང་ ཁང་་ོད་་དཔ་འག ན་ང་ མ་ཁར་ོད་མ་་ནང་ ད་ོ་ང་ཚད་ནང་ ོད་

གས་་ཟ་ཚང་ཚད་ག་ལས་བལ་ན་འག (རང་བན་ཐོན་ད་ང་འལ་ལས་འན་ཚད་་ན་ཐོ་ནང་ ལ་
ཁབ་་བ་ོགས་ང་ོགས་་ ོད་མ་བཟོ་ན་༢༥༠༠ འབད་བ་བང་འག) ་་མ་འོང་པ་་ མ་ཁར་

ཁང་་ོད་མ་གས་པར་ མ་་བདག་་འོང་འབབ་མར་ཕབ་འ་་ ན་འལ་བཏབ་་་ འས་ཤོར་འང་ད་
་ན་པས།

3. ོད་མ་་ཁང་་མཐོ་གས་ནམ་ལས་བན་ མ་་དང་ ་མཐའ་ར་་ མས་མན་ད་པ་ག་གནས་

་ཤ་ཆགས་་འག ་བམ་མ་ག་ཆགས་ང་་ཡོད་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ མ་་ག་ཚང་་འབད་་ལས་་

དང་ རང་ང་་ཚོང་ལས་ང་བ་་འབད་་་ ན་མས། ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ་ལོ་༢༠༡༨ ་

ས་བ་འབད་བ་བས་ ས་གནས་ཁག་༡༠ ནང་་ ཟ་ཚང་༡༣༨ དང་ ་༦༠༠ ་ག་ ་བམ་མ་ག་ཆགས་

ནང་ ོད་ཡོདཔ་པ་ན་་ལ་། ་མ་ཚད་ མ་ཁར་་ ་ོབས་ཡར་ང་འ་་འ་ ང་གབ་ལས་ མ་
ཁར་གནས་ོ་འོང་་ལས་བན་ནམ་དང་
ད་་ན་པས།

་ས་

་བམ་མ་ག་ཆགས་ཆགས་་་ོབས་ཡར་ང་འང་

3.2.12 བཙོག་་འན་ང་ལམ་གས་ གནས་ཚད་དང་ནམ་་དཔ།
གགས་ཁམས་དང་ གཙང་་འོད་བན་ས་བན་བཟོ་ཐབས་ ་ལས་ བཙོག་་གཏང་ས་དང་ བཙོག་་གས་བས་ ལ་
མན་་འབད་་དོན་་ བཙོག་་འན་ང་་ལམ་གས་ གནས་ཚད་དང་ནམ་་དཔ་ན།

ང་མ་་ནང་ མན་ན་གས་ཤོམ་ན་་དོན་་ ང་མ་ནང་ཆབ་གསང་དང་གཙང་་མན་ན་་ལངམ་་དཔ་

ན། ནང་འད་ས་ངས་འཆར་ག་མང་ཤོས་ག་ནང་ བཙོག་་ང་བཞག་་ག་བགས་འབད་་ ང་མ་་ག་ར་ནང་
ཆབ་གསང་བགས་ག བཙོག་་འཆར་ག་ག་བགས་འབད་་ད་་ནང་་ ང་མ་་ས་གནས་ནང་ལས་ཕར་ ཆབ་
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གསང་བསག་མཛོད་མ་གས་་ བགས་་འག ན་ང་ ད་ོ་ཡོད་པ་མ་གས་དང་ ་ད་ས་འཆར་འཆར་ག་

འ་ས་ ད་ོ་མ་་་ནང་ཡོད་པ་་ོབས་་ བཙོག་་དང་འལ་བ་ཞབས་ཏོག་་ དས་མ་དང་ནམ་་ོད་་
གས་་ན་མས།

ད་ོ་བམ་ག་འབད་བ་ན་ མ་ག་མ་་་བཙོག་་གས་བས་་ཤོང་ཚད་འ་ ནམ་་་ ་ཊར་ས་ཡ་༦.༢ ཡོད་
0

པ་ཁར་ བར་པ་ས་་ ་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ བ་་ན་པ་ ད་ོ་བཟོ་ན་འབད་བ་བང་ཡོད་་ལས་འལ་འ་་ ཤོང་
ཚད་ ནམ་་་ ་ཊར་ས་ཡ་༡༢ ་ འབ་འོང་་ན་པས།

མ་ག་མས་་་འཆར་ག་ཨམ་་ན་ས་དང་འལ་བ་ན་ ན་བར་་་་ ་དས་མ་ཚོད་དཔག་འ་་ཊར་
0

༡༣༥ ་ནམ་ད་ ་ཆ་༨༠ འ་འོ་བག་ནམ་་ ཚོད་དཔག་་འག མ་ག་མ་་་ ་ལོ་༢༠༡༧ ་་ོབས་

དང་འལ་བ་ན་ ་དས་མ་་ཚོད་དཔག་འ་ ནམ་་་ ་ཊར་ས་ཡ་༡༢ ན་པས། ་འབད་ང་ ་ལོ་༢༠༡༩ ་
ཡང་ བཙོག་་་ཤོང་ཚད་འ་ ནམ་་་ ་ཊར་ས་ཡ་༦.༢ ་ས་་འག
་ས་ཁམས་ག་་

མ་་ང་འལ་མགས་གས་དང་

་ོབས་ཡར་ང་ལས་བན་

་བམ་མ་ཞབས་ཏོག་་

གདོན་ན་ཡར་ང་སོང་་འག ས་གནས་ལ་་ག་ནང་ བད་ས་བས་་དང་ ་བཏབ་གག་ཁར་མ་འབད་་ལས་

བན་ གནས་ངས་་ ང་ལ་་གས་བཟོཝ་ན་པས། ་ས་མ་ཚད་ མ་དལ་ད་པ་དཀའ་ངལ་ལས་བན་ བཙོག་
0

་གས་བས་་ཤོང་ཚད་ད་ཀ་མར་ཕབ་སོང་་ཡོད་པ་ས་ོགས་འང་། ་མ་ཚད་ ནང་འད་ས་ངས་་འཆར་ག་
་ནང་

་དམངས་ག་ན་ང་འལ་དང་

ལས་ དཀའ་ངལ་མང་རབས་ག་ཐོན་་འག

ར་་ག་ན་ང་འལ་གས་ཆ་ར་བས་གག་ཁར་བཟོ་ན་འབད་ཡོདཔ་

3.2.13 ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་བཟོ་ན་ནང་ ཆད་ན་འང་ཡོདཔ།
མ་ག་མ་་ས་ མ་ག་་ མ་འར་བཞག་་་ཡངས་ཏོག་ཏོག་བཟོ་་དགས་དོན་བད་་ མ་འར་བཞག་
ས་གག་བོམས་ལམ་གས་ གསར་གཏོད་འབད་ག ལས་འལ་་ཡང་ གང་དང་ར་་མཉམ་འལ་(“PPP”) ་་
ལས་ M/s KCR Pvt. Ltd (འ་འད་པ་འས་་འབད་ M/s Rinson Construction Company Pvt. Ltd.

Thimphu དང་ M/s CE Construction Pvt. Ltd. Kathmandu ་ལས་ M/s KNG Pvt. Ltd. Thimphu བས་

མཉམ་འལ་ཚོང་་གམ་) ་ ན་ས་ན་ང་ དལ་མ་ 434,627,634.24 ་ག་བགས་འབད་ག ས་བ་
ས་འོག་་ ས་བར་འབད་་ཡོད་་་ ས་འན་འང་་ཡོདཔ་ན།

1. ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་ས་ཆ་ང་ཚད་དང་ དལ་ོད་ཕོག་ལམ་་ག་ཆ་་དཔ།
མ་ག་་ M/s KCR Pvt. Ltd. ་ ་ས་༢༣/༠༦/༢༠༡༧ ་ ག་ཨང་ TT/ID/MLCP/2016-2017/2491

ཅན་མ་ཐོག་ལས་ གང་དང་ར་་མཉམ་འལ་འོག་་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་གསརཔ་གས་
བས་་ ‘གག་བོམ་མ་འར་བཞག་ས་ལམ་གས་ ང་འལ་དང་ འན་ང་’ ་་་ ཁག་འབག་་ས་ན་ ལོ་
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་༢༢ ་ ར་ོད་འབད་ག ་ནང་ ཁག་འབག་པ་ས་ བཟོ་བད་དང་ བཟོ་ན་ ་ལས་ བར་ོད་འབད་་ ཁག་
འབག་་ས་ན་མག་བ་བ་བས་ གང་་ས་ོད་འབད་ད་པ་དས་མ་་བད་་འག

གན་ག་་ མས་དོན་༧.༤ པ་ ས་ཆ་ན་ང་ནང་ ‘་ཆ་དང་ ན་ང་ ཡང་ན་ ལ་བ་ན་དང་ དལ་ོད་་
དང་ ཡང་ན་ ས་ཆ་དང་ ང་མ་་ཐད་ དབང་ཆ་ ཡང་ན་ ོ་འདོད་ག་་བམ་ཡོད་ང་ ཁག་འབག་པ་་ས་ འགན་

ཁག་འབག་་ ོད་དཔ་ན།’ ར་ད་་འག གན་ག་འ་་ལོ་༢༠༡༤ ་༩ པ་ ་ས་༡ ལས་ འ་བགས་་

འག ་བམ་་ ང་འལ་དམ་འན་་ག་ག་༢༠༠༤ ཅན་མ་ མས་དོན་༢.༡.༥ པ་ནང་ ‘་མ་དང་ འས་

ཚོགས་གང་ང་ས་ ང་འལ་་་་དོན་་ གནང་བ་ན་་ ་ག་དང་གག་ཁར་ ག་བག་དབང་འན་་ བ་
དད་་འས་་ ོད་དཔ་ན།’ ར་འད་་འག ན་ང་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་གཤམ་གསལ་་
ས་ོགས་འང་ཡོདཔ་ན།

ཀ) གན་ག་དང་འལ་ ཁག་འབག་པ་ས་ མ་ག་མ་་་ ས་ཆ་ན་་་ ས་ལ་དང་ ཡང་ན་ བ་ན་་་ཆ་
ཐོག་ མ་ོད་པར་འག

ཁ) ་ལོ་༢༠༡༥ ་་༧ པ་ ་ས་༡༧ ་ ཚོགས་ཡོད་པ་མ་་ཚོགས་་ངས་༢༥ པ་ནང་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་
འར་བཞག་ས་ས་ངས་་བད་ས་དང་ ན་ང་་འས་ དལ་མ་༡,༩༣༢,༢༢༠.༠༠ ལས་ བ་ཆ་༥༠ ང་འལ་
དམ་འན་ག་ག་ལས་འགལ་ དངས་ཡངས་གཏང་ག

་ལས་བན་ ཁག་འབག་པ་་ས་ གན་ག་་ མ་གནསཔ་དང་ མ་་ཚོགས་་ས་ ན་ང་་འས་བ་ཆ་༥༠
དངས་ཡངས་གཏང་་་ གནས་ཡོད་་ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་ལས་ འགལ་བ་ན་པས།
2. གན་ག་ས་ན་ལོ་་༡༧ ལས་༢༢ ་ བར་བས་འབད་ཡོདཔ།
ར་བཏང་མ་འར་་ཚོགས་གནས་ཚད་ས་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་གས་བས་་ གན་ག་་ས་ན་ལོ་་༡༧

ན་མས། ་ས་༠༨/༠༥/༢༠༡༤ ་ ག་ཨང་ TT/IFC/Thimphu Parking Project/Gen/01/ 2013-

2014/4082 ཅན་མ་ཐོག་ལས་ ན་བད་ག་ཆ་གནད་དོན་་ བམ་ལ་འབདཝ་ད་ གན་ག་་ས་ན་ལོ་་༡༧
ལས་༢༢ ་ བར་བས་འབད་་འག

ན་ང་ ས་ན་་ ལོ་་༡༧ ལས་༢༢ ་ བར་བས་བཟོ་་འ་ དབང་ཚད་ཅན་་དབང་འན་་ལས་ གནང་བ་ད་

པ་ཁར་ ན་བད་པ་་དང་བན་ས་འབད་་ གན་ག་ས་ན་བར་བས་འབད་་་ བ་ོད་འབད་ཡོད་པ་ ག་
ཐོ་་བད་་ན་འག

་འབདཝ་ལས་ ་ས་དང་འདོད་བད་་ཡོད་པ་ན་བད་པ་་་ བ་དོན་་ ཐོབ་་ལས་ཚད་འན་འབད་་་བས་

་ དགས་བསལ་་ཐོབ་དབང་ཅན་་ན་བད་པ་་་སོང་་ཡོདཔ་ལས་ ་ ཧ་ཅང་ས་ལ་མན་དང་ གས་མན་
ནམ་ན།
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3.

ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་ ༡ པ་ དང་ ༢ པ་ བ་་ནང་ ན་འང་ས་་ཡོདཔ།

་ས་༢༣/༠༦/༢༠༡༧ ་ ག་ཨང་ TT/ID/MLCP/2016-2017/2491 ཅན་མ་ར་ འལ་མན་་མ་འར་བཞག་
ས་མ་གས་ང་འལ་དང་འན་ང་

་ལས་

གང་དང་ར་་མཉམ་འལ་ཐབས་ལམ་ཁག་འབག་ས་ན་ལོ་༢༢

འབད་་ མ་ག་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་གསརཔ་གས་་་འ་ M/s KCR Pvt. Ltd. མ་ག་་ན་

་འག ཁག་འབག་པ་ས་ བཟོ་བད་དང་ བཟོ་ན་ ་ལས་ བར་ོད་འབད་་ ཁག་འབག་་ས་ན་མག་བ་བ་
བས་ གང་་ས་ོད་འབད་དཔ་་འག གན་ག་འ་དང་འལ་བ་ན་ བཟོ་ན་་་་ ན་ངས་༡༨༠ ལས་

བལ་ ན་འངས་་ས་པ་ན་ ན་ངས་༣༠ ་ན་ཚོར་ན་པ་ལ་་ ཆ་ད་གཏང་དཔ་ནམ་་འད་་འག
ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་༡ པ་དང་༢ པ་གས་ཆ་ར་བཟོ་ན་
འབད་མ་ཚར་བ་ཡོད་པ་ས་ོགས་འང་། ་ཡང་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་༡ པ་ ་བཟོ་ན་

འ་ ་ལོ་༢༠༡༧ ་་༡༡ པ་ ་ས་༥ དང་ ས་ངས་༢ པ་འ་ ་ལོ་༢༠༡༧ ་༧ པ་ ་ས་༢ ་ མག་བ་
དཔ་ན་ང་ ས་ངས་༡ པ་འ་ ན་ངས་༦༠༢ དང་ ༢ པ་འ་ ན་ངས་༧༢༨ ན་འང་ས་་འག ་གས་
་ ་ལོ་༢༠༡༩ ་༧ པ་ ་ས་༣༠ ་ ར་འང་་ས་ཆད་ བོམས་དལ་མ་480,000 དང་ ༣༠༠,༠༠༠ ཕོག་
་འག ར་འང་་ས་ཆད་་ ར་གས་༣ པ་ནང་ གསལ་ོན་འབད་་ཡོད།

་མ་ཚད་ ་ས་༠༦/༡༡/༢༠༡༨ ་ ག་ཨང་ TT/ID/MLCP/2018-19/152 ཅན་མ་དང་ ་ས་༢༦/༡༢/༢༠༡༨ ་

ག་ཨང་ MoF/DMEA/IGGD/PPP-08/652 ཅན་མ་ཐོག་ལས་ མ་ག་མ་་དང་ དལ་ས་ན་ཁག་་བར་ན་

་ག་འལ་ནང་ མ་ག་མ་་ས་ དལ་ས་ན་ཁག་ལས་ ས་ན་ཕར་འངས་དང་ ར་འང་་ས་ཆད་་ཐད་
བཀའ་ོབ་ལམ་ོན་ན་་ཡོདཔ་དང་ ་ནང་ ང་་ གནད་དོན་་ལས་བན་ མ་ག་་ཡོད་ར་བད་་འག ན་
ང་ དལ་ས་ན་ཁག་ས་བ་དོན་ཁ་ང་དང་ ས་ན་ཕར་འངས་་བན་ངས་ད་པ་ནན་ལ་འབད་་འག

་འབདཝ་ལས་ དལ་ས་ན་ཁག་ས་ ས་ད་ད་་དང་ ལམ་ོན་་མ་བར་བཞག་་ས་ཡོདཔ་ལས་ ར་འང་

་ས་ཆད་་ གན་ག་དང་འལ་ཕོག་དཔ་ན། མ་ག་མ་་ས་་ན་འངས་ལོ་་༢ ག་ཙམ་ ས་ཡོད་ང་

་་ ཐབས་ལམ་ག་་ཡང་མ་ོན་པར་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་་འ་ ་ལོ་༢༠༡༩ ་༧ པ་
་ས་༣༠ ་ འོ་མད་འབད་་འག

་འབདཝ་ལས་ ཁག་འབགཔ་དང་ མ་ག་མ་་གས་ས་གན་་་མ་གནས་པ་ཁར་ ་ན་འངས་མངམ་ས་་

ལས་བན་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་འ་ས་ འོང་འབབ་་ཐད་ མ་ག་མ་་་ ང་ད་ཕོག་

་འག
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4.

ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་༡ པ་ དང་༢ པ་ བ་་ནང་ ན་འང་ས་་ལས་བན་ ང་
ད་ཕོག་ཡོདཔ།

གན་ག་དང་ ལས་འལ་ན་་ཁ་གསལ་ནང་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་༡ པ་འ་ མག་བཝ་
ད་ འས་ོད་དཔ་་ ཕོག་ད་པ་ཕབ་ཆག་ལས་ ་ཆ་༦༥ ོད་་་འད་་འག ་ལས་ ་ཆ་༦༥ ལས་ ལོ་བར་

བན་་ཆ་༣ ་ ཡར་ང་འབད་་ ཕབ་ཆག་་འས་ ་ཆ་ལས་་ ོད་མ་ཚར་ན་ ོད་དཔ་ན།

ལས་འལ་་ཁ་གསལ་ན་་ (DPR) དང་ འལ་བ་ན་ ཕབ་ཆག་་འས་་ ན་ག་ད་བ་་ཕབ་ཆག་་འས་

དང་ དལ་ོད་་ས་ན་ག་ནང་ མ་འར་བཞག་ས་མཛོད་ཐོ་གས་ར་ས་བ་ཐོག་ལས་ བཏོནམ་ན་པས། དལ་

འལ་་ས་འཆར་དང་འལ་བ་ན་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་༡ པ་ དང་ ༢ པ་མ་བས་བར་

མ་་ཁར་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་ལས་ ལོ་བར་བན་་ དལ་མ་༡༢,༣༤༥.༦༧ འཐོབ་པ་ན་ས་བཏོན་
་འག

ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་མག་བ་་འ་

ན་ངམ་་ན་འང་ས་་ལས་བན་

མ་ག་

མ་་་འོང་འབབ་དལ་མ་༨,༡༥༣༥༢༠.༡ ་ག་ང་ད་ཕོག་ག ་་ས་ཁ་གསལ་འ་ ར་གས་༤ པ་ནང་ོན་

་ཡོད།

མ་ག་མ་་ས་ M/s KCR Pvt. Ltd. ་ ར་འང་་ས་ཆད་དང་ འོང་འབབ་ང་ད་ཕོག་་འ་ བགས་

ད་པ་ག་་ས་་འ་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ས་ོགས་འང་། ན་ང་ ་ལོ་༢༠༡༩ ་༦ པ་

་ས་༣༠ ནང་འད་ཡང་ དལ་འབོར་་ བར་ད་མ་འབད་བར་འག

5. མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་འས་དང་ ་ཆ་གཞན་་་ལས་ མ་་ ‘བ་ལ’།
M/s KCR Pvt. Ltd ས་ གན་ག་དང་ དལ་འལ་ས་འཆར་ལ་ཡོད་་ར་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་

བཞག་ས་ས་ངས་༡ པ་ དང་ ༢ པ་མ་བས་བར་ མ་ལམ་ཁར་ན་པ་མ་འར་བཞག་པ་འས་འ་དལ་མ་

༡༢,༣༤༥.༦༧ ནོར་འན་ལམ་ཁར་མ་འར་བཞག་པ་འས་འ་ དལ་མ་༡༨,༥༡༨.༥༢ ོད་དཔ་བཟོ་་འག (དལ་
མ་༡༢,༣༤༥.༦༧ འ་ ལོ་བར་བན་་ ་ཆ་༡.༥ ཡར་ང་འ་་ན།)

་བམ་་ མ་ག་མ་་ནང་འད་དང་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་ཕབ་ཆག་ཡོད་པ་ས་གནས་་
ཁར་་ མ་འར་བཞག་ས་འས་བ་ན་དང་ལག་ན་་་འ་ Kuenchap Enterprise ་ ན་་འག ཁག་

འབགཔ་རང་སོ་ན་དང་ འས་ལག་ན་་ཁ་གསལ་འ་ ར་གས་༥ པ་ནང་ོན་་ཡོད།

མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་འས་བ་ན་་ གནས་ཡོད་་ལག་ན་དང་ ལས་འལ་་ཁ་གསལ་ན་་ར་ ལ་

གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ མ་ག་མ་་་ མ་འར་བཞག་པ་འས་དང་ན་་ བ་ལ་ཕན་འབས་ག་་་
འ་ག་་བག་བ་འབད་་ཡོད། (མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་འས་འ་ར་ཆ་༣༠ ་ དལ་མ་༡༠ ོད་དཔ་དང་
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གཞན་མ་འར་བཞག་ས་ས་གནས་་མ་བ་བར་

ནོར་འན་ལམ་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་ནང་ར་ཆ་༣༠

་

དལ་མ་༡༥ ན་གསོལ་འག) མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་འས་དང་ ན་་ཁ་གསལ་་ ར་གས་༦ པ་ནང་

ོན་ཡོདཔ་དང་ བད་ད་་ ག་མ་༢༥ པ་ནང་ོན་་ཡོད།

ག་མ་༢༥ པ་: DPR དང་འལ་བ་ ཕབ་ཆག་་འས་ོད་དཔ་དང་ོད་ཡོད་པ་བད་ད། (དལ་མ་ས་ཡ་ནང་)
ས་ངས་

ངས་ཁ།
1460

དལ་འལ་ས་འཆར་དང་

DPR དང་ ལག་ན་

་་ལོ་བར་་འས།

ན།

ཁག་འབག་གན་་ར་ མ་
20.14

ར་

ལོ་བར་བ་

145.1

མ་་བ་ལ་ ་

(+,-)

ཁག་འབགཔ།

13.88%

-125

M/s KCR Pvt. Ltd
& M/s Kuenchap,
Enterprise Pvt. Ltd

ཆ་ནང།

འང་ངས: ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་་ལ།

་་ཐད་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ གཤམ་གསལ་་ ས་འན་འང་་ཡོདཔ་ན།
ཀ) ང་་ག་མ་ནང་གསལ་ོན་འབད་དོ་བམ་ མ་འར་བཞག་ས་འས་དང་ན་་ལས་ ལོ་བར་བན་མ་

ག་མ་་་ བ་ལ་ ་ཆ་༡༣.༨༨ (དལ་མ་ས་ཡ་༢༠.༡༤) ངམ་ག་ནམ་ད་ ཁག་འབགཔ་་་ བ་ལ་
ལོ་བར་བན་་ ཚོད་དཔག་་ཆ་༨༦.༡༢ (དལ་མ་ས་ཡ་༡༢༥) ཐོབ་་འག
ཁ)

ཚོང་འལ་ལས་་་ས་ངས་་གན་ག་ནང་

ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་བཟོ་ན་

ཡོངས་བོམས་ལས་ བཟོ་ན་འབད་ཚར་བ་ས་ངས་་་ ་ཆ་༢༠ ལས་ག་ན་མ་གཔ་་བད་་འག ན་

ང་ གན་ག་་ནང་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་ མ་བས་བར་ ས་ངས་་་ ལག་ན་འཐབ་
ཡོད་པ་འས་་ མ་ག་མ་་་ བ་ལ་འབད་་ར་ལས་ ག་་ཡང་མ་ད་པར་འག

་མ་ཚད་ ན་གསལ་དང་ Business Bhutan ་ལས་ མ་་ཡོངས་འལ་འཆར་་དང་ ་གར་་Economic
Times ་ནང་ ན་ར་གསལ་བགས་ བ་བགས་འབད་་ནང་ ལས་འལ་་བ་ཚད་་གཤམ་གསལ་ར་ གསལ་
བད་འབད་་འག
•
•

•

བཟོ་བད་ བཟོ་ན་ ལག་ན་དང་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་གས་ན་ང་འབད་།

མ་ལམ་ཁར་ན་པ་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་ ཡར་ས་དང་འན་ང་འབད་། (‘མ་ལམ་ཁར་ན་པ་
མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་མན་ན།’)

མ་ལམ་་ས་གནས་ནང་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་ ཡར་ས་དང་འན་ང་འབད་། (“མ་ཁར་མ་འར་

བཞག་ས་ས་ངས་”)

ན་ང་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་འབད་བ་ན་ ན་བར་གསལ་བགས་ནང་་ ཚོང་འལ་་ས་་བཟོ་ན་

འབད་་དང་ ལག་ན་འཐབ་་ར་ལས་ འད་་དཔ་ན་ང་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་གནས་བཟོ་
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ན་འབད་ཡོད་ས་ལས་ ཚོང་འལ་དོན་་ ་ཆ་༢༠ ན་ བཟོ་ན་འབད་ག་་་ ཁག་འབག་་་་ར་ོད་འབད་་
ཁག་འབག་ཐོབ་ཡོད་་ M/s KCR Pvt. Ltd. དང་གག་ཁར་ གན་ག་བཟོ་བ་བས་འང་་འག

་ལོ་༢༠༡༤ ་་༥ པ་ས་༨ ་ག་ཨང་ TT/IFC/Thimphu Parking Project/Gen/01/2013-2014/4082

ཅན་མ་ར་ ན་བད་ག་ཆ་གས་བས་འ་ར་ོད་འབདཝ་ད་ ཚོང་འལ་ས་་་ཆ་༢༠ འ་ཡང་ ད་་འག ན་
ང་ གས་བས་འ་ དབང་ཚད་ཅན་་དབང་འན་་ལས་ གནང་བ་ད་པར་ནམ་དང་ ན་བད་པ་་དང་བན་ས་

འབད་་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་ནང་ ཚོང་འལ་ས་་་ཆ་༢༠ ན་ར་་འ་ ག་ཐོ་བད་་
ན་འག ས་བ་ས་མཚམས་༢༠༡༥-༢༠༡༧ འགབ་ཡོད་པ་ (ས་བ་་གས་ཨང་: 15859) ཅན་མ་ཐོག་ལས་ ར་

ོད་འབད་ཡོད་པ་ ས་བ་ན་་ནང་ཡང་ ཚོང་འལ་ས་་བ་ཆ་༢༠ ་ ་་བ་ཚད་ནང་ ད་་ད་པ་ས་ོགས་
འང་།

་མ་ཚད་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་༡ པ་དང་༢ པ་ས་ ོད་དབང་ལག་ར་འ་ཡང་ ་ལོ་༢༠༡༩
་་༧ པ་ས་༡༦ དང་ ་ལོ་༢༠༡༩ ་་༧ པ་ས་༣༡ ་ ོད་་འག ན་ང་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་

བཞག་ས་ས་ངས་་བཟོ་ན་ས་ོད་ན་དང་ བ་དད་ན་་་ན་འག ་མ་ཚད་ ཚོང་འལ་ས་་ཟ་ཁང་ ་གར་
ཁང་ ཆང་ཁང་ ལ་སོགས་པ་ག་་་དོན་་ན་ན་ ངས་གསལ་ན་འག ས་བ་་ཚན་ས་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་
འར་བཞག་ས་ས་ངས་༡ པ་ནང་ ཟ་ཁང་ཡོདཔ་ས་གཏན་ན་པ་ས་ོགས་འང་།
་བམ་མ་མ་འར་བཞག་པ་འས་དང་ཚོང་འལ་ས་་་ལས་

མ་ག་མ་་ས་འོང་འབབ་ས་ཡ་་ང་ད་ཕོག་

་འག ་མ་ཚད་ དབང་ཚད་ཅན་་དབང་འན་་ལས་གནང་བ་ད་པར་ མཐའ་མག་་ གནད་དོན་ཁ་ང་ ར་ོད་
འབད་་་ས་

དང་འདོད་བད་་ཡོད་པ་ན་བད་པ་་་

བ་དོན་་

ཐོབ་་ལས་ཚད་འན་འབད་་་བས་

དགས་བསལ་་ཐོབ་དབང་ཅན་་ན་བད་པ་་འ་་ནམ་ལས་ ་ ཧ་ཅང་ས་ལ་མན་དང་ གས་མན་ནམ་

ན།

6. ཅ་ཆས་ཐོ་གང་དཔ་དང་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་གནས་ད་ཤོ་མངས་དཔ།
ཅ་ཆས་ཐོ་གང་འ་ས་ འཆར་ག་གས་ཤོམ་བཟོ་་ ས་ད་བམས་་གཙོ་མ་དང་ མ་ལམ་གསརཔ་དང་ ཁ་ང་

ས་ཐག་བཅད་་ ་མ་ཚད་ མ་དལ་ན་ང་འབད་་དང་ བཟོ་ན་གསརཔ་་དོན་་ འོས་འབབ་ན་པ་ས་ཐག་ད་
་དང་ འཆར་ག་་ གསར་བཟོ་འབད་་་ ཕན་ཐོགས་་ན།

མ་ག་མ་་་ མ་ལམ་དང་ང་ལམ་ ་ལས་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་ཐོ་བད་(ཅ་ཆས་ཐོ་གང་) གས་

ཤོམ་ན་འག ད་ོ་ན་ ལག་ན་འཐབ་ཡོད་པ་གནས་ད་་ འ་བགས་མཚམས་ད་པ་ཁར་ ས་མན་ཡང་ན་

འག ག་ན་་ཚན་ས་ས་བ་་ཚན་་ན་་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་ཁ་གསལ་དང་ ག་མ་ནང་འད་ཡོད་
་ ཁག་འབག་པ་ས་ན་་འས་་ཁ་གསལ་གས་ཤོ་མངས་ན་འག མ་ལམ་དང་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་
་ལས་ ང་ལམ་་གནས་ད་་ འོག་་ག་མ་ནང་ོན་་ཡོད།
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ག་མ་༢༦ པ་: མ་ལམ་དང་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་ ་ལས་ ང་ལམ་་གནས་ད།
འར་ལམ་་ད་བ།

འར་ལམ་་ནག་(KM)

་ལོ།

ཡར་ང་།

2015

2017

2018

243 KM

270 KM

ན་གསོ།

27 KM

་དམངས་མ་འར་བཞག་ས།

2532

གནས་ད་འ་བགས་མཚམས་དཔ།

་འར་བཞག་ས། (ངས)

86

གནས་ད་འ་བགས་མཚམས་དཔ།

(ངས)

གནས་ད་དཔ།

ང་ལམ།

འང་ངས་: ལམ་དང་ཟམ་ལས་ཚན་ ག་ན་་ཚན་ མ་ག་མ་།

མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་གནས་ད་་

ཐ་དད་དང་ཏན་ཏན་ད་་་བན་

འོང་འབབ་ང་ད་ཕོག་ཡོད་་འ་ ག་མ་༢༧ པ་ནང་ གསལ་ོན་འབད་་ཡོད།

མ་ག་མ་་ས་ཐོབ་་ཡོད་པ་

ག་མ་༢༧ པ་: མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་དང་ ཐོབ་་ཡོད་པ་འོང་འབབ་་ད་པར།
མ་འར་བཞག་

ས་ལས་་ཚན་

ངས། (ཅ་ཆས་ཐོ་

་BOQ དང་ ་

ས་ས་ངས་་
གང་)

ར་ ཁག་འབགཔ་

ད་པར།

་མ་ད་

ཡོངས་བོམས།
(་མ་བན)

(ལོ་བར་བན)

མས་ང་ཚད་

ཡོངས་བོམས།

་

འས་ཁ་གསལ།

535

447

88

2700

237,600.00

2,851,200.00

1118

1013

105

2572

270,060.00

3,240,720.00

507,660.00

6,091,920.00

བོམས།

M/s
Kuenchap
Enterprise,
Thimphu
M/s KCR Pvt.
Ltd. Thimphu

འང་ངས་: ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་་་ལ།

མ་་འན་ང་་ལན་གསལ་་ འོག་་བད་་ཡོད།
1. གན་ག་་ག་ཆས་་་ག་འབད་བ་བས་གང་དང་ར་་མཉམ་འལ་་ད་ས་་
བང་ནམ་ལས་ འལ་གགས་འབད་མ་གས།

བམས་

པ་

2. ས་ཆ་ཐོ་བད་་དོན་་ ་་ལས་བཅས་འར་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ན་ཚོགས་ནང་ ས་ཆ་ཐོག་བད་
འབད་མ་གས།

3. ག་ཆ་་IFC ས་ན་ང་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ མ་་་ ་མ་དང་ག་ཆ་་ ན་ཐོ་བཞག་་དོན་་
ལས་དཔ་ལངམ་་ཡོད་པ་དགས་བསལ་་་ན་ག་དཔ་ན།

4. ལ་ཁབ་ནང་་ འ་བམ་མ་ལས་འལ་་ འ་ཐོག་དང་པ་ནམ་ལས་ མ་་་ བར་ོད་འབད་་
ཉམས་ོང་དཔ་ན།
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5. FDI ཚོང་རོགས་་ས་ ་ལ་ལས་་ལར་ ལ་མ་གས་་དང་ བཟོ་བད་བར་བས་སོང་་ གས་དང་
་ས་ཚད་་ ཡར་ང་འབད་དཔ་འཐོན་་ལས་བན་ ་་ན་འངས་ས་ཡོདཔ་ན།

6. ལས་འལ་མག་བ་་ལས་འཆར་ན་འངས་ས་་འ་ ན་ང་ཡར་ང་དང་ མ་དལ་འབ་མ་འཐོབ་
པར་་ཁག་གཏང་་ ་ལས་ FDI ཚོང་རོགས་་ ར་འཐོན་འ་་ལས་བན་ན།

7. མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་མན་ན་་ ་འདོད་བདཔ་བན་་ མ་འར་བཞག་་གནམ་ད་ས་ད་

ང་གས་་ བལ་ོད་འབད་མ་གས་པར་ས་་ཡོད་་ལས་བན་ ས་་དང་ས་ཆད་་ས་འག་འབད་
མ་གས།
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་༤ པ་: ས་འབས།
ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་ ས་བ་་བ་ོག་་དང་ ་
མ་ས་བ་ན་་་

ད་བ་འབད་་་ག་བཞག་་

ས་འབས་བད་་ཡོདཔ་ད་

་ཡང་

མ་ག་མ་ནང་

འཆར་ག་དང་ང་འལ་དང་འལ་བ་ གདོང་ན་མར་ཕབ་དང་ འན་ཐངས་དང་ དོན་ན་ཅན་འོང་ཐབས་ངམ་ག་་
དགས་་ན་པར་ ལ་ཁབ་ནང་ ་འལ་་འཆར་ག་གཞན་བམ་བན་ཡོད་་་་ དོན་དམ་་ལམ་ོན་དང་ ས་
ཐོག་་ག་བགས་འབད་གས་་་ དགས་་ན། ས་འབས་་ འོག་་བད་་ར་ནཿ
༤.༡

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་་དོན་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ གག་་ག་བད་ཁ་གསལ་
བཟོ་དཔ།

མ་ག་མ་དང་འལ་བ་ འཆར་ག་དང་ང་འལ་ག་བགས་གག་་ག་བད་ ་ག་་ཡང་ མ་ག་བཟོ་
བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་་འལ་ཡོད་མས་གས་་
ག་བགས་འབད་དཔ་འག

ང་སང་ས་བཟོ་དཔ་དང་

མ་ག་བཟོ་བད་་འཆར་ག་ཨམ་་ཐད་་

ག་བད་་གས་ཤོམ་་

མ་འཐོམ་ད་པ་གནད་དོན་གཙོ་བོ་

གག་་གང་ང་ག་བད་ན་པར་ ་ནང་འལ་བ་ཡོད་པ་ལས་་་ གག་ས་གག་་ བ་དོན་དང་ན་་ ་

ལས་་ོག་ལ་སོགས་པ་་མ་་ནང་ མཉམ་འལ་གས་ཤོམ་ད་་ལས་བན་ན་པས། མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་
ཨམ་ནང་ ནོར་འལ་ང་་་ལ་་ག་ མ་་གཞན་་ནང་ ག་བགས་་འཆར་ག་འབད་ ལག་ན་འཐབ་་འག

་འབདཝ་ལས་བན་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ གང་་ ས་འབས་ལ་ད་་་ཡངཿ

༡. ད་ོ་ག་བགས་འབད་ཡོད་པ་ ང་འལ་་འཆར་ག་་ བས་ཐབས་ད་པ་ན་ཆགས་མར་ཕབ་འབད་་
དོན་་ གནམ་ོང་འཆར་ག་དད་ག་གང་མགས་བཟོ་དཔ་འག

༢. མ་་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་གག་་ག་བད་་ བ་དོན་་ཐབས་ས་འོས་ན་དང་གསལ་ཏོག་ཏོ་
ད་བ་་ཐོག་ལས་ཡར་ག་དང་ འལ་ཡོད་ལས་་་་ ལས་དོན་་ས་ཐོག་ན་་འབད་དཔ་ ་ལས་ འགན་
ར་ན་པ་ལས་་་ས་ ས་བ་དང་བར་བ་འབད་ཐོག་ལས་ ས་ཐོག་་ོག་འབད་་་ན་པས།

་བམ་ དང་ན་འབད་་འ་ས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་ནང་ངམ་ག་ ཕན་ཐོགས་ང་་ན་

པར་ ལ་ཁབ་ནང་་ ང་འལ་་འཆར་ག་ག་བགས་འབད་ཡོད་་་དང་ ང་འལ་འཆར་ག་བཟོ་བ་བང་ཡོད་
་་ག་ར་ནང་ ཕན་ཐོགས་ང་འོང་།
༤.༢

གང་ས་ མ་་དང་འལ་བ་ས་ད་བཟོ་་ནང་ ་ང་ན་་མངམ་་ལ་གཏོགས་འབད་དཔ།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་ མ་་གཞན་་ང་འལ་དང་འལ་བ་གནད་དོན་་ གས་ཤོམ་་ག་བགས་

འབད་་དོན་་ ་ང་ན་་་ གས་ཤོམ་་ལ་གཏོགས་འབད་དཔ་འག ་ཡང་ ་ཕན་ཅན་་་ང་ན་་་

མང་ཤོས་ག་ ང་འལ་་འཆར་ག་ ག་བགས་མཐར་འལ་ཅན་ང་་ནང་ ཕན་ཐོགས་ོམ་ང་ཐབས་་ གལ་ཅན་
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ཙང་ཙ་ན། མ་ག་བཟོ་བད་་འཆར་ག་ཐད་ཁར་ོདཔ་ད་ འལ་ཡོད་ལས་་གཙོ་བོ་རང་ ས་་བདག་་དང་ མ་

ག་མ་ནང་ོད་་་ན་པས། ན་ང་ མ་་ཚོགས་་ནང་ ་ང་ན་་་་་ར་ ་ཚབ་་ལ་གཏོགས་འབད་་
ན་འག

་འབདཝ་ལས་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ན་ མ་་ཚོགས་་འ་ མ་་ང་
འལ་་གནད་དོན་ག་ར་དང་འལ་བ་ ས་ཐག་ད་་འས་ཚོགས་མཐོ་ཤོས་ག་ནམ་ལས་ མ་ག་མ་ནང་ོད་་་
ཡོངས་ོགས་་ལ་གཏོགས་འབད་དཔ་འག

ས་ངས་ག་ཆགས་་འཆར་ག་ག་བགས་དང་འལ་བ་གནད་དོན་

ནང་ ་ང་ན་་་ ཡོངས་ོགས་་ལ་གཏོགས་འབད་ཐབས་་ འལ་ཡོད་ན་ཁག་ས་ ་འལ་་གནད་དོན་་
གང་་ན་་ལ་གནང་ར་་་ན།
༤.༣

ཞབས་ཏོགས་ན་ཁག་དང་ག་ག་མ་་ས་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་ ང་འལ་དམ་འན་ག་
ག་ནང་ བར་བ་ཡོངས་ོགས་འབད་དཔ།

ན་་འ་ནང་ མན་གསལ་ང་་གནད་དོན་་ལས་ ས་ོགས་ང་དོ་བམ་ ད་ོ་ད་བ་འབད་གས་པར་་ཁག་ཡོད་
པ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་འབད་བ་ས་མཚམས་ནང་ ནོར་འལ་ང་བ་གནད་དོན་་མ་རང་

ས་ཐོག་་ བར་བ་མ་འབད་བ་ན་དང་ ལས་དོན་དང་ལས་་ ་ལས་ མ་ག་བཟོ་བད་་འཆར་ག་ག་ཆ་དང་
་འལ་་ག་ག་་ ས་བ་དང་བར་བ་མ་འབད་་བན་ན་པས། ་མ་ཚད་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་

དང་འལ་བ་ ཚབས་ཅན་་གནད་དོན་ཡང་ ན་ད་དད་འབད་་ནང་ ནོར་འལ་གས་ཡོདཔ་ལས་ འ་འོ་ལས་དཀའ་
ངལ་་ མ་བསལ་བར་བཞག་པ་ན་ ས་མ་འོངས་པར་ ན་ཁ་ོམ་ང་ད་་ན་པས།

་ས་འབད་ འོག་་ས་འབས་་བད་་ཡོད།
༡. ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་ མ་ག་མ་་གས་ས་ འལ་ཡོད་ལས་་་དང་གག་ཁར་མཉམ་འལ་་ཐོག་ལས་
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་ ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་་ཐོག་་ བར་བ་ཡོངས་ོགས་་ འ་
འན་འཐབ་་ ་འལ་་མས་མན་ས་ན་འབད་དཔ་ཡོད་པ་ས་འཆར་བད་་ན།

༢. ང་འལ་དམ་འན་ག་ག་ལ་སོགས་པ་ འལ་ཡོད་བཅའ་ག་དང་ག་ག་དང་ གལ་གནད་་བ་ག་ག་
གཞན་ དར་ན་ “འན་ས་བཅའ་ག” (Lift Rules) དང་ “དབང་པོ་ན་ཅན་དང་འལ་བ་བཟོ་ན་་
ལམ་ོན་” ་ག་ར་ གག་མངས་་ག་བགས་འབད་དཔ་འག

༣. མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་དང་འལ་བ་ དོན་དམ་ཅན་་ན་་ད་དད་འ་ས་ ཆ་འག་འབད་ཡོད་
པ་ང་འལ་་ལས་དོན་་ ནོར་བས་འབད་་་དགས་་ཡོད།
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༤.༤

ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་ མ་ག་མ་་གས་མཉམ་འལ་་ཐོག་ལས་ ང་ར་ནང་འད་་འལ་མན་ང་
ང་བཟོ་དཔ།

ན་་འ་ནང་བད་་ཡོད་་ ས་བ་་བ་ོག་་ལས་ ས་ོགས་ང་དོ་བམ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་

འ་ དོན་ན་ཅན་་ག་བགས་འབད་་ནང་ བར་ཆད་བ་་གནད་དོན་་མང་ཤོས་རང་ འལ་ཡོད་ལས་་ ་ག་་
གཙོ་་བ་འལ་ཡོད་ལས་་་་བར་ན་ མཉམ་འལ་གས་ཤོམ་དཔ་ལས་བན་ང་ག ་མཚན་་ལས་བན་ ཞབས་

ཏོག་ན་ཁག་དང་ མ་ག་མ་་གས་་བར་ན་ བད་འལ་དང་མཉམ་འལ་ང་ང་བཟོ་དཔ་འ་ གལ་གནད་ཅན་
ན་པས། ་ས་འབད་ ས་བ་དབང་འན་ས་ འོག་་ཐབས་ལམ་་ ག་བགས་འབད་ད་པ་ ས་འབས་ལ་
་ན།

༡. ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་ མ་ག་མ་་གས་་བར་ན་ བད་འལ་དང་མཉམ་འལ་ང་ང་བཟོ་་དོན་་
་བ་་ངས་ག་གག་དཔ་འག

༢. མ་་ང་འལ་་འཆར་ག་ནང་ ང་འལ་དང་ག་བགས་འབད་་་་མ་པ་་ ང་སང་སང་དཔ་
འག ་བམ་མ་་་མ་པ་་ མ་་ང་འལ་འཆར་ག་ འལ་ཡོད་ལས་་ག་ར་ ལ་གཏོགས་འབད་
ཐོག་ལས་ བཟོ་ད་པ་ས་འཆར་བད་་ན།

༣. ན་ཁག་དང་མ་ག་མ་་གས་ས་

ཆ་འག་འབད་ཚར་བ་འཆར་ག་འ་ནང་

བར་བས་་འབད་ད་

པ་གནད་དོན་་འཐོན་པ་ན་ ད་ག་་ད་བ་གས་ཤོམ་་འ་འན་འཐབ་་དོན་་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་

དང་ མ་ག་མ་་གས་་ནང་ལས་ འལ་ཡོད་འགན་འན་པ་་ ལ་གཏོགས་འབད་་ ད་ག་ཚོགས་ང་
གག་བཟོ་དཔ་འག
༤.༥

ག་ཆ་གས་ཤོམ་ན་ང་འཐབ་་དང་ དོན་ན་ཅན་་་ོག་ག་བགས་འབད་དཔ།

ད་ོ་གནས་ངས་ནང་ འལ་ཡོད་ལས་་་ནང་ ན་་དང་་ོག་་ལམ་གས་་ ག་ཆ་ན་ང་འཐབ་ཐངས་ལས་
འ་བང་ གས་ཤོམ་དཔ་མ་ཚད་ ་བད་འབད་་ཐབས་ས་ཡང་མ་བཏོན་པས། ་་ ས་བ་དབང་འན་ས་
གཤམ་གསལ་་ས་འབས་་ལ་་ན།

༡. ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་འ་ མ་་གནད་དོན་དང་འལ་བ་ ་ོག་་འས་ཚོགས་གག་ནམ་ལས་ ས་གནས་
གང་་བཅའ་མས་་དངས་དོན་དང་འལ་ མ་ག་མ་་ས་ ས་ཐོག་དང་ ས་མཚམས་་ས་བ་
འཆར་ག་་ འ་འན་འཐབ་དཔ་འག
༢. ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་དོན་་ངམ་ག་ན་པར་

གནམ་ོང་་འཆར་

ག་བམ་པ་བང་ཡོད་་་་ར་དོན་་ ག་ཆ་ན་ང་འཐབ་ཐངས་་ལམ་གས་་ཚད་ག་གག་ ག་
བགས་འབད་དཔ་འག
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༤.༦ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་མ་ག་མ་་ས་ ང་འལ་་ལས་་་ ས་ཐོག་་འབད་་དོན་་ ཐོན་ད་
དས་མ་ས་བཏོན་འ་འན་འཐབ་དཔ།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ལ་སོགས་པ་ གནམ་ོང་འཆར་ག་ ག་བགས་་འགན་དབང་དང་ འགན་དབང་བ་

་དོན་་ ལས་་་ནང་ ཐོན་ན་ོད་་གས་་བར་ན་ གས་་མན་པས། ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་
ག་ཆ་དང་བ་དོན་་ཐོབ་མ་གསཔ་ལས་

ད་བ་མལ་ན་་འབད་མ་གས་ང་

་ོབས་དང་མ་དལ་་ཐོན་ད་

ལངམ་དཔ་ལས་བན་ ང་འལ་འཆར་ག་ལས་་་ ག་བགས་འབད་་ནང་ བར་ཆད་ོམ་ང་ཡོད་པ་ ས་
ོགས་ང་། ་བམ་མ་བར་ཆད་ལས་བན་ ་འགན་དང་ འགན་འར་་འབག་་ནང་ ཆད་ན་ང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མ་

དལ་ད་་ལས་བན་ ཟད་སོང་བས་དང་ ས་ཚོད་བས་གནས་་དང་ ལས་ཚན་ལ་་ག་་ནང་ ་མང་་འགན་ཁག་

འབག་དཔ་འཐོན་་འག ་མ་ཚད་ ་བམ་མ་ནོར་འལ་དང་ དོགས་པ་ང་་འ་ ཐོན་ད་ལངམ་ད་་ལས་བན་
ན་ན་ ཡང་ན་ འན་ཐང་ད་་ལས་བན་ན་ན་ བག་བ་འབད་མ་གས།

་ས་་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་ནང་ འགན་ཁག་ཅན་་ ལས་་གཙོ་བོ་་མཉམ་འལ་ཐོག་ལས་
དས་མ་ས་བཏོན་འ་འན་འཐབ་དཔ་འག་ར་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ས་འབས་ལ་་ན།
༤.༧

ཐ་དད་་གནད་དོན་་་ བར་བ་འབད་་ འལ་ཡོད་ལས་་་་ མས་མན་ས་ན་་དོན་་ ན་་
འབད་དཔ།

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་་ དགས་ལ་་མ་འ་ལས་ ཐ་དད་་གནད་དོན་་ཤ་ཡོདཔ་ད་ ་ཡང་ Precincts

ད་ཁག་ནང་ བར་བས་ོམ་བ་ཡོདཔ་ད་ ཐ་དད་་གནད་དོན་་ མས་མན་བཟོ་ཡོདཔ་ ་ལས་ གས་མན་ན་

པ་ ས་ག་ལག་ན་ནང་ མས་མན་ས་ན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཆར་ག་་ནང་ དང་ན་ས་འན་དང་ཆ་
འག་་ ས་འཆར་གལ་ཅན་་ ག་བགས་འབད་་ནང་ འས་ཤོར་ང་་འག ་མ་ཚད་ ཐོག་ཚད་ང་མང་་མ་

འར་བཞག་ས་ས་ངས་བཟོ་ན་འ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་

བད་་ཡོད།

ས་ང་སཔ་་བག་བ་འབད་བ་བས་

ས་ན་འངས་ས་ཡོད་་འ་ས་

ནོར་འལ་་ཤ་མན་གསལ་ང་

དལ་འལ་་གནོད་ན་ོམ་་བ་ཡོད་་་

ན་་འ་ནང་

ན་ང་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ་བམ་མ་ དགས་གཏད་ལས་ ཐ་དད་་གནད་དོན་ང་་འ་ འཆར་
ག་དང་འལ་བ་ནོར་འལ་དང་ བས་མ་གས་པ་གནས་ངས་ལས་བན་ན་པར་ ་ཚན་རང་སོ་་དབང་ཆ་་ཕན་
ཡོད་་གནད་དོན་་ལས་བན་ང་ཡོད་པ་ དོགས་པ་ང་།
་ལས་བན་ འབད་ད་པ་ས་འབས་་ཡང་ཿ
༡. ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་མངའ་འོག་་
དཔ་ཡོད་ད་་ར་

ཞབས་ཏོག་ལས་ངས་ས་

ས་ོགས་ང་་དོན་་

ཡོངས་ོགས་་འ་འན་འཐབ་ད

དགས་གཏད་ལས་ཐ་དད་ང་བ་གནད་དོན་་

དགས་གཏད་ལས་ཐ་དད་་གནད་དོན་ར་བར་བ་་
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༢. ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་ གས་མན་བར་བ་འ་འན་འཐབ་་དོན་་ ག་བད་/ལམ་ོན་་ བཟོ་དཔ་
ད་ ཁག་་ཤོས་རང་ ག་བད་འ་ས་ ས་བ་་བ་ོག་་ ག་་་བསལ་་ན་ན་་ ཐབས་ས་ག་
དཔ་ན།

༣. ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་ གས་མན་དང་ང་འལ་་བར་བ་་ ས་ཐོག་་འ་འན་འཐབ་དཔ་ད་ མ་
་ས་ མས་མན་ས་ན་ན་་དང་གས་་ ན་་འ་་ར་ བན་ངས་གས་ཤོམ་་བད་ད

༤.༨

ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་མ་ག་མ་་ས་

འལ་ཡོད་ལས་་་དང་གག་ཁར་

འན་་གནད་དོན་་བསལ་ཐབས་་ དང་ན་འཆར་ག་བཟོ་དཔ།

ས་ན་འབད་ཐོག་

ལ་

མ་ག་མ་་དོན་་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ནང་ ན་འན་་མ་གས་ག་བཟོ་་ན་་འ་ ཉམས་ཆག་

ོམ་་ཤོར་ཡོདཔ་ལས་ ་ས་ ‘ལམ་་ོགས་’ འཆར་ག་ནང་བད་་ར་དཔ་མ་ཚད་ མ་འར་བཀག་བཞག་ས་
ས་ངས་ལངམ་དཔ་ད་

་དམངས་ན་འན་མ་གས་་

ཡོངས་གས་འ་མ་གས་པས།

ད་ོ་གནས་བས་ནང་

མ་ནང་མ་འར་་ངས་ཁ་ཡར་ང་ོམ་འ་་དང་འལ་ འར་ལམ་་མད་འལ་ནང་མ་འར་མང་གས་་ ན་

མ་ས་ཚོད་མང་ཤོས་ག་ འ་འལ་་དོག་གས་འཐོན་་འག ་བམ་མ་གནས་ངས་་ ་བག་་ཐབས་ལམ་
འལ་མགས་མ་བཏོན་པ་ན་ ང་ལ་རང་་་འ་་ན་ཁ་འག

་ལས་བན་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་དང་ མ་ག་མ་་ས་ མས་ང་འགག་་དང་ བ་དོན་དང་བད་འལ་ན་ཁག་

ལ་སོགས་པ་ འལ་ཡོད་ལས་་་དང་གག་ཁར་ ས་ོན་འབད་ཐོག་ལས་ ་བམ་མ་གནས་ངས་་བསལ་འཐབ་་
དོན་་ དང་ན་འཆར་ག་ག་བཟོ་ད་པ་ ས་འཆར་ལ་་ན།
༤.༩

ཁང་་འོས་ཚད་་གནད་དོན་ནང་ དགས་བསལ་་ན་བཏོན་འབད་དཔ།

ོད་མ་མ་ལང་པ་གནད་དོན་འ་ དགས་བསལ་་ནམ་མ་བཏོན་པ་ན་ ་བས་མ་བ་བ་གནད་དོན་ག་་འར་

་ན་ཁ་འག མ་ཁ་་ོད་མ་་ཁང་ཚན་དང་ ོད་མ་དས་འདོད་བད་་གས་་བར་ན་ གས་་མན་པས།
ོད་མ་་་བདག་་མང་ཤོས་རང་

ར་་་ནམ་ད་

་བདག་འ་་ས་

ས་དང་མ་་ོད་་བཅའ་མས་་མ་

གནས་པ་ གནས་ངས་་མང་རབས་ག་འག གནས་ངས་འ་་་ན་གཞན་ཡང་ ོད་མ་ཁང་ཚན་་ ཚོང་འལ་

་ཁང་ཚན་་བར་བས་བ་་ལས་བན་ ོད་མ་ཁང་ཚན་་ ང་ལ་རང་ མར་ཕབ་འ་་འག གནད་དོན་འ་

བསལ་ཐབས་་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ གཤམ་གསལ་་ས་འབས་་ལ་་ནཿ
༡.

མ་་་བདག་་ས་ མན་ན་་ཞབས་ཏོག་་ག་ར་ མ་་་བན་དཔ་ལས་བན་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་

དང་མ་་གས་ མཉམ་འལ་་ཐོག་ལས་ ང་་ས་ ས་དང་མ་་ོད་་བཅའ་མས་་ གནས་བག་
དཔ་འག
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༢.

ོད་མ་ཁང་ཚན་་ ཚོང་འལ་་ཁང་ཚན་་བར་བས་བ་་ནང་ བཀག་་དོན་་ དོན་ན་ཅན་་་ོག་

༣.

ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་ས་ ལ་ཡོངས་ོད་མ་ད་ས་༢༠༠༢ ཅན་མ་འ་ བར་བ་དང་ས་མན་བཟོ་དཔ་

༤.༡༠

དང་ ག་ག་་་གནས་ད་པ་ ས་འཆར་བད་་ན།

འག

མ་ག་མ་་ས་ བཙོག་་གས་བས་་ཤོང་ཚད་ ཡར་ག་བཏང་དཔ།

མ་ག་མ་ཁར་ ་ོབས་དང་ོད་མ་བཟོ་ན་་ངས་ཁ་ ཡར་ང་ོམ་་འ་་དང་འལ་ བཙོག་་གས་བས་་
ཤོང་ཚད་་ གནམ་ད་ས་ད་ངམ་མས། ད་ོ་གནས་བས་ནང་ དས་མ་བ་འགན་ཚད་དང་དཔ་ད་བལ་ོད་་

འགན་ཚད་བ་ཆ་༥༠ ངམ་ག་ར་ན་པས། ་མ་ཚད་ བཙོག་་འཆར་ག་ཨམ་འ་ ད་ོ་བར་ན་ ན་ས་་ས་
མ་ནང་ཡོདཔ་ལས་ ཆ་འག་མ་འབད་བར་འག

་འབདཝ་ལས་བན་ མ་ག་མ་་ས་ ད་ོ་གནས་ངས་་ག་བཞག་་ངམ་ག་ན་པར་ ད་ལས་ཕར་ འོས་

འབབ་ཅན་་མ་ང་འལ་་གནས་ངས་་ མས་ཁར་ས་་ བཙོག་་འཆར་ག་ཨམ་འ་ འལ་མགས་རང་ཆ་
འག་བ་དཔ་འག

༤.༡༡

མ་ག་མ་་ས་ ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་༡ པ་ དང་ ༢ པ་བཟོ་ན་དང་འལ་
བ་གནད་དོན་་ བསལ་དཔ།

ཐོག་ཚད་་མང་་མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་དང་འལ་བ་ བཟོ་ན་་གནད་དོན་ཁག་༢ ་ཐོག་་ ལ་གང་ས་
བ་དབང་འན་ས་

གནད་དོན་བག་བ་འ་འན་འཐབ་ཡོད་་ནང་

འལ་མང་རབས་ག་ ས་ོགས་ང་།

དལ་འལ་་གནས་ངས་དང་འལ་བ་ནོར་

གནད་དོན་འ་་ཐད་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ གཤམ་གསལ་་ས་འབས་་ལ་་ནཿ
༡.

མ་་འན་ང་ས་ ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་་ འན་ང་དང་ན་འཆར་ག་ན་པ་ནམ་ས་་ མ་ཚང་བ་
ག་ཆ་་ག་ར་ ་དང་གས་་ན་དཔ་ད་ ་ཡང་ ལན་གསལ་ོད་་་ བན་ངས་འོས་མན་་ ཡོདཔ་དཔ་་་

དོན་་ན། གལ་ད་ འལ་ཡོད་ག་ཆ་་ ཚངམ་་མ་ོད་པ་ན་ ས་བ་་བ་ོག་་ ར་ག་ནམ་་གནས་་ན།
༢.

ན་འངས་ས་ཡོད་་ལས་བན་ ས་ན་འངས་ས་པ་ས་ཆད་དང་ ང་ད་ཕོགས་་་ བཀལ་ད་པ་ཁར་ ་

༣.

མ་་འན་ང་ས་ ་ར་འོས་ན་་བན་ངས་བཀལ་དཔ་ད་ ཡང་ན་ མ་འར་བཀག་བཞག་་ནང་ལས་བ་བ་

འལ་་གནད་དོན་་ འན་ང་དང་ན་འཆར་ག་ནང་ ན་་འབད་དཔ་ན།

འས་དང་ ་ཆ་གཞན་ནང་ལས་ མ་་བ་ལ་དང་འལ་བ་ དང་ན་་ འན་ང་དང་ན་འཆར་ག་ནང་བད་ད
མས་མན་བཟོ་དཔ་་འཐོན་པ་ན་ དབང་ཚད་ཅན་་དབང་འན་ས་ ཆ་འག་བ་དཔ་ན།

༤.

མ་་འན་ང་ས་ མ་འར་བཞག་ས་ས་ངས་་་ ཐོ་བད་གས་ཤོམ་་ན་ང་འཐབ་དཔ་འག
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་༥ པ་: མག་དོན།
མ་་འཆར་ག་དང་ང་འལ་འ་ གང་ (ས་གནས་དང་ང་ོགས་ ་ལས་ལ་ཡོངས་) དང་ ་ང་ན་་་
མཉམ་འལ་ཐོག་ལས་ མ་་ས་ངས་་་འཆར་ག་དང་ དལ་འལ་ ་ལས་འན་ང་ག་་་འཐབ་་ན་ན་་་

ཝ་ནམ་ད་ ཐོན་ད་་ ས་ན་་ བ་ག་དང་ ག་བར་འབད་་ བ་ལ་འབད་་་ཡང་དཔ་ན། མ་ག་

མ་་ཐད་་ འཆར་ག་དང་ང་འལ་དང་འལ་བ་ག་ཆ་ཨམ་འ་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་༢༠༠༢-༢༠༢༧
ཅན་མ་ (༢༠༠༤ ་ འ་ོན་) ནམ་ད་ འཆར་ག་འ་ ་ལོ་༢༠༠༡ ་ ག་བགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ ད་ོ་ཡང་ ལག་
ན་འཐབ་་རང་འག

ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་

བར་བ་འབད་བ་བས་

མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་ནང་

འགན་ཁག་ཅན་་ལས་་གཙོ་ཅན་་ས་ བོན་གས་མ་བད་་དང་ མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་་
ག་བད་ ང་སང་ས་དཔ་ལས་བན་ འཆར་ག་དགས་གཏད་ལས་ ཐ་དད་ང་བ་གནད་དོན་ོམ་་ ང་་འག
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་འ་

མ་ག་མ་་འཆར་ག་དང་ང་འལ་་

འཆར་ག་གཙོ་བོ་ག་ནམ་ད་

མས་དོན་་འགན་དབང་ང་སང་ས་ད་་དང་ ལས་་གཙོ་ཅན་་་ཁ་ག་ལས་ གལ་་བ་གནད་དོན་ག་་བ་འག་
མ་འབད་་ལས་བན་

ང་འལ་་ཆ་ཤས་་མང་ཤོས་ག་

དགས་གཏད་དང་འལ་

ག་བགས་མ་འབད་བར་ས་

ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ ན་ཁག་དང་མ་་ཚོགས་་ས་ གནས་ངས་དང་འལ་ ཐ་དད་ཡོད་་་ མས་མན་བཟོ་པ་ཡོད་
གནད་དོན་་འག རང་ང་་གནད་དོན་་ནང་ མས་མན་བཟོ་་དང་ ཡང་ན་ གནང་བ་ོད་ཡོད་་གནས་ངས་འ་་

ལས་བན་ གནས་ངས་གཞན་་ཡང་ མས་མན་བཟོ་་དང་ གནང་བ་ོད་་ ད་ག་་ ལག་ན་འཐབ་་འག

མ་ག་མ་་དང་འལ་བ་

ས་ཐག་ད་་འས་ཚོགས་མཐོ་ཤོས་ནང་

་ང་ན་་་ས་

ལ་གཏོགས་ཡོངས་

ོགས་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་བ་མཚོན་ོནམ་ལས་ ལ་གཏོགས་ཡོངས་ོགས་ད་པ་ས་ངས་ནང་ ཉན་གཏད་ང་་ན་
་ན་ཁ་དང་ ལ་གཏོགས་ཡོངས་ོགས་ཡོད་པ་ས་ངས་ནང་ ཉན་གཏད་མངམ་ན་་གནད་དོན་་ ང་ད་་མས།

་ལས་ ས་བ་འ་འན་འཐབ་པ་བས་ མ་ག་མ་དང་འལ་བ་ ང་འལ་་འགན་ཁག་འབག་་འགན་ཚད་
(Carrying Capacity)

དང་ ན་བན་་གནས་་་ཚ་ང་ལང་ད་པ་མན་གསལ་ང་། ་ས་མ་ཚད་ ལ་

ས་་བ་མ་ནང་་ ལ་འན་དང་ བཙོག་་གས་བས་་མ་གས་ ་ལས་ ན་ད་དད་དང་ ོད་མ་ལངམ་

་ ོད་་གས་་ལ་སོགས་པ་གནད་དོན་་ ཚ་ང་ལང་ད་པ་ག་ག་ན་པ་ མན་གསལ་ང་།

ལ་གང་ས་བ་དབང་འན་ས་ ས་བ་་བ་ོག་་་ ག་བཞག་་ ས་འབས་༡༡ བད་ཡོདཔ་ད་ ་ཡང་
མ་ག་བཟོ་བད་འཆར་ག་ཨམ་ག་བགས་དང་འལ་བ་

ད་ོ་གནས་ངས་་གས་བས་འབད་་ངམ་ག་་

དགས་གཏད་ན་པར་ ལ་ཁབ་ནང་་ མ་་འཆར་ག་དང་ ང་འལ་་ལས་་་་དོན་་ ག་བད་གསལ་
ཏོག་ཏོ་དང་ ངས་གསལ་ཅན་་ཐོག་ལས་ ོད་ཐབས་་ དགས་གཏད་ན།
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Appendix -1

Land use techniques

‘Land acquisition’ is acquisition or expropriation of any land or property within the municipal boundaries
for the preparation of a local area plan. In doing so, all of the registered private lands are acquired by the
government and consolidated into one parcel and thereby, reconfigured in order to provide for basis
infrastructures and amenities. The government may
Land Act 2007 (142)
provide substitute land or cash payment, or both as
“The Government may acquire a registered
compensation in return. After the completion of the plan,
land for public interests”.
the reconfigured plots are then sold back to the
residents, with preference given to residents with
commercial license. eg: Bajo town in Wangdue.
‘Land pooling’ is a planning technique to redefine
ownership of land in such a way that, the shape and
configuration of plots is more appropriate for urban
structure and uses; and the size of all plots is reduced by
an agreed proportion to create sufficient public and
planned provision of roads, infrastructure, social
facilities, open space and reserve plots. The original
landowners are provided plots within the shaped area, which,
although smaller in size, now have access to infrastructure
and services. The contribution ratio of land pooling differs
among LAPs due to infrastructure requirements, available
government land and topography.

Land Act 2007 (112)
“In case of Thromde, land pooling or any such
tools may be adopted to merge or consolidate
the plots”.
Local Government Act 2009, 61(f)
“The thromde tshogde shall approve local area
plan including land pooling schemes and any
other relevant planning techniques”.

The Land Pooling Rules and Regulations (August 2009) describe the land pooling approach used as a key
means to minimize displacement and acquisition. Accordingly, land pooling is defined as a planning tool that
redefines ownership in such a way that: (i) The shape and configuration of plots are more appropriate for urban
structures and uses; and (ii) The size of all plots is reduced by an agreed proportion to create sufficient planned
provisions of roads, public infrastructure, social facilities, open space, and reserve plots

‘Guided land development’ technique is used for the pockets areas that are already developed where the

provision of infrastructure like access road to each plot is difficult. Accordingly few pockets within the LAPs are
included under GLD Scheme. The GLD would provide basic infrastructure such as secondary and access roads, as
well as footpaths, drainage and water, whereas the cost for the provision of infrastructure would be recovered through
betterment taxes (levies)
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Appendix- 2
Precincts
Precincts coordinate land use with building density
and it regulates land use by controlling elements like
level of developmental activity, population density,
number of floors, plot coverage etc..

Precinct plan shall mean a geographical
area designated in the approved Urban
Development Plan/Structure Plan for the
purpose of regulating land use within the
approved Municipal boundary.

As per the TSP, each precinct protects a group of
human activities from interfering, or destructive
aspects of other human activities. The definition of
Precincts maintains an ecological balance between
nature’s order and an order of human activities.
Precincts classify environmental and ecological
sensitive areas, geological sensitive area, and culturally
sensitive area. The following precincts were defined in
the TSP.

Precincts sanctify various human activities,
separating non-conforming activities from
each other and integrating complimentary
activities.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Precincts
UV-1 Urban Village Core
UV-2
(MD)
Urban
village
Periphery
UV-2 (LD)
Urban village
Periphery
UV-3 Urban Village Enclave
TV traditional village
UC Urban Core
UH Urban Hub

NN Neighborhood Nodes
I Institutional
H Heritage precincts
D Dzong Precinct
G-1 National Open Green Space
G-2 Green Space System
E-1 Environmental Conservation
E-2 Forest Environment
E-3 Agricultural Environment
E-4
Agricultural
based
environments
SSIC satellite service and industrial
centers
M Military
R Royal uses
EN Endowment for Future
CP Urban Corridor Precinct

HD residential
MD residential

Unlike a “Zoning Plan” which separates
land uses and isolates activities, precincts
brings compatible activities together in
manner which enriches the life of the city.
TSP 2002

LD residential
Bagos and unplanned settlements
Traditional villages
Trade and commerce
Major entertainment, transport and shopping (north and south of
Thimphu)
Convenience shopping, basic services and amenities for UVs
Local, national and international institutions
Scared activities and places of historical importance
National Icon
National sports complex, archery range, exhibition areas etc
Public assets like parks, gardens, recreation area
Enhancement and protection of Thimphu’s fragile ecological legacy
Natural forest ‘no development zone’
Paddy lands, agricultural area, flood plains, farming activities
Very steep slopes, orchards, green houses, on-farm food processing
and research
Industrial, heavy maintenance, wholesaling & warehousing, National
Capital Region
Proposed at portals NCR
Royal uses
Land whose use determination is differed to future generations
A corridor of land 44 m wide running through the city

Precinct Sanctions to be implemented within the local area and at individual plot level are clearly
illustrated in the Local Area Plans (LAPs)
Local Area Plans (under TSP)
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Some of the Local Area Plans were made right after the TSP was approved and implemented. It
appears Changzamtog LAP was the first LAP approved in 2001 & Land pooling technique was first
experimented, it was also an area where building activities preceded local area planning.
The LAPs are derived from the TSP and TSP has some non-negotiable elements and components
of land utilization that are supposed to stay in line with the TSP while preparation and
implementation of the LAPs. These non-negotiable elements and components include; sanctity of
forest areas, river and stream setbacks, steep slopes likely to erode, habitats of rare flora and
fauna, and other protected environmental areas. The TSP requires these be conserved in the
LAPs. Plus the ‘Urban Corridor’ right of way, access points on to the corridor side, service lanes
and other major roads are ‘givens’ in the LAPs.19
The LAP reconfigures plots within the area in a way that all plots have access to municipal
infrastructure and services. A LAP, on average, covers an area of 1 Km2 with 150-400 landowners.
The TSP has 15 Urban Villages divided into 22 LAPs.
The aim was to develop each area into a dense, compact settlement connected to a Neighbor Node
(NN) where services like shops; markets, school, healthcare etc. are available at a walking distance,
with all NN linked via the transport corridor. Local Area Plans were prepared based on the
cadastral record/map to:
1.
Accommodate potential population increase
2.
Distribute population density in a sustainable way
3.
Realization of an efficient public transit system
4.
Appropriate patterning of infrastructure services
The following table depicts information on the 10 LAPs, as of 2017, identified for this audit.
As of 2017 stock taking for 10 LAPs

LAP

Urban Village
Babesa

Babesa

Changbangdu

Area in Acres
588.30 (Including
Serbithang)

Plan status

Remark

Approved by City
Committee in 2005

Babesa Completed,
Serbithang LAP not yet
developed

Lower Changzamtok
(Chnagjiji)

Approved by City
Committee in 2007

On-going

Upper Changzamtok

Approved by City
Committee in 2007

On-going

Middle Changzamtok

Approved by City
Committee in 2007

On-going

Approved by CCM in
2003
Approved by City
Committee 2008

Completed

Approved by City
Committee 2007

Completed

Core Area

Core

240.7

Hejo-Samteling

Hejo-Samteling

504.6

Langjophakha

Unimplemented

Lower Motithang

Lower Motithang

251.4

No LAP

No LAP but development
activities are happening

Upper Motithang

Upper Motithang

241.9

No LAP

No LAP but development
activities are happening

Changangkha

Changangkha

366

No LAP

No LAP but development
activities are happening

Source: Strategic Environmental Assessment of Thimphu Structure Plan 2018

19Chang

Bangdu Local Area Plan 1.3.5

55

National Capital Region (NCR)
The theme of developing the NCR arose from the idea that at some point in time the capacity of the
valley to accommodate more people will be exhausted. Therefore, the plan was to gradually move,
inappropriate activities and facilities, outside the city boundaries. The TSP identified many
facilities in the city that were not appropriate and would have functioned more effectively outside
the city. The following activities were highlighted in the TSP that could be moved to the NCR or
those requiring relocation in the near future.
●
Industries: eg. Sawmills, furniture and other woodwork shops
●
Auto city: Major workshops, body shops and auto parts wholesaling
●
Wholesale marketing and storage
●
Military bases and Police
●
Satellite towns/villages:
●
The Olympic city
Other important projects of TSP
The TSP proposed many ‘proposals for action’, which were required to make the whole plan
operational. These proposals include the development of Neighborhood Nodes, Urban Hubs, Open
spaces etc.. Extensive redevelopment of the Urban Core was another important proposal which
included pedestrianizing Norzin Lam, creating a Royal Boulevard along the present Doebum Lam,
developing the Chhubar Chhu into an administrative center linking the town with the Dzong,
riverfront developments, creating parks and footpaths, parking provisions, a Core Gateway, and a
108 steps up to the Memorial Chorten.
Other important proposals include the creation of Environmental Enhancement Zones, creation of a
National Open Space System, footpath system including stairways and footbridges in natural
environmental zones and open space system. The TSP further identified heritage sites that require
conservation, restoration, and improved access. Specific proposals were made to enhance the
Tashichho Dzong, the Memorial Chorten, Prayer Wheels, and heritage villages.
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Appendix-3

Liquidated damages for MLCP 1 and MLCP 2

Failure to Complete MLCP 1 after completion of due date : 5th November 2017
Liquidated damages
days (A)
60 days

Liquidated damages
days (B)
Nu.1500

Amount (A x
B)
90,000.00

From 5/11/15 Till date
4/1/2018

60 days

Nu.2500

150,000.00

5/3/2018

60 days

Nu.4000

240,000.00

3/5/2018

480,000.00

Total (Amount Nu.)

Remarks
60 days after date
completion
120 days after date
completion
180 days after date of
completion

5th Nov 2017-30th
June 2019
602

602

* After 180 days after date for completion :Concessionaire event of default (after 30 days’ notice the contract shall be terminated as per CA)
Failure to Complete MLCP 2 after completion of due date : 2nd July 2017
Liquidated damages
days (A)

Liquidated damages
days (B)

Amount (A x
B)

From 5/11/15 Till date

Remarks

60 days

Nu.1000

60,000.00

4/1/2018

60 days

Nu.1500

90,000.00

5/3/2018

60 days

Nu.2500

150,000.00

3/5/2018

300,000.00

Total (Amount Nu.)

2nd July 2017-30th
June 2019

60 days after date
completion
120 days after date
completion
180 days after date of
completion

728

728

* After 180 days after date for completion :Concessionaire event of default (after 30 days’ notice the contract shall be terminated as per CA)

Calculation of loss of Revenue due to delays in completion of MLCP1 and MLCP 2
A

B

C = A*B

D

E
Delayed
days as at
30th June
2019
602
728

Sl. No.

Location

No. of
parkin
g slots

KCR quoted
rate
/annual/slot

Annual
concession fees

1

MLCP 1

350

12,345.67

4,320,984.50

Per day
concession
fees / 365
days
11,838.31

2

MLCP2

220

12,345.67

2,716,047.40

7,441.23

Appendix-4
D*E
Total Revenue loss

7,126,664.85
5,417,212.35
12,543,877.20

7,037,031.90

8,153,520.18

65%=

▪ First year after the commencement of MLCPs, 65% of revenue will be collected, and 3% will be added till 100% from the MLCP
revenue

Details on parking fees paid by contractors
Agency

Location

Thimphu
Thromde

Norzin
Lam
On/Off
Street
Parking
Total

Thimphu
Thromde

South of
Thimphu
CFM
market,

No. of
Parking
slot on
09.04.2
018
244
769

Current
rate per
month

Per
day

Yearly

Monthly Fees
(Amount)

1543.21

51.44

18,518.52

376,543.24

1028.8

34.29

12,345.60

791,147.20

1013

1,167,690.44

255

1500

50

18,000.00

382,500.00

25

150

5

1800.00

3,750.00

Annual fees
(Amount)

Appendix-5

4,518,518.88

Contractor
/Execution

M/s KCR Pvt.
Ltd

9,493,766.40
14,012,285.28

4,590,000.00

M/s Kuenchap,
Enterprise Pvt.
Ltd

45,000.00

57

along
main
shopping
&
excluding
CFM
parking
Total

132

900

30.00

10,800.00

118,800.00

35

150

5.00

1,800.00

5,250.00

447

510,300.00

1,425,600.00
63,000.00

6,123,600.00

58

Location

Current
rate per
month
per day

Yearly

Annual

Ideal time * Rate
(Every or less than 30
minutes * Nu.15 in
core areas & Nu.10 in Current rate
other areas per day
per month
Yearly

Annual

Percentage
contributio
n to
Thromde

(+,_)

Appendix-6

Contractor
/Execution

Norzin Lam
244
1543.21
51.44 18,518.52
4,518,518.88
360
10,800.00 129,600.00
31,622,400.00
(27,103,881.12)
Thimphu On/Off Street
KCR Pvt.Ltd
Thromde Parking
769
1028.8
34.29 12,345.60
9,493,766.40
240
7,200.00
86,400.00
66,441,600.00
(56,947,833.60)
Total
1013
South of
255
1500
50
18,000.00
4,590,000.00
360
10,800.00 129,600.00
33,048,000.00
(28,458,000.00)
13.88
Thimphu CFM
25
150
5
1,800.00
45,000.00
120
3,600.00
43,200.00
1,080,000.00
(1,035,000.00)
Kuenchap,
market, along
132
900
30.00
10,800.00
1,425,600.00
240
7,200.00
86,400.00
11,404,800.00
(9,979,200.00)
Thimphu
Enterprise
main shopping
Thromde
Pvt.Ltd
& exclusing
CFM parking
35
150
5.00
1,800.00
63,000.00
120
3,600.00
43,200.00
1,512,000.00
(1,449,000.00)
Total
447
20,135,885.28
145,108,800.00
(124,972,914.72)
1. Note: Parking start from 09.00 AM-09.00 PM (i.e. 12 Hrs daily) : The collection is made for every less than or 30 minutes Nu. 15 in core areas and Nu. 10 at others place . Therefore, 12 hrs *60=720 minutes [720
minutes/30 minutes :24 (30 minutes)

Agnecy

No. of
Parking slot
at at
09/04/2018

Workings on parking fees and charges based on the prevailing rates

ANNEXURES
Annexure -1
Annexure -2
Annexure -3
Annexure -4

: Combined responses to draft audit report with
RAA’s remarks
: Response to draft audit report from DHS,
MoWHS
: Response to draft audit report from Thrompon’s
Office, Thimphu Thromde
: Response to draft audit report from Thimphu
Thromde

Combined responses to draft audit report with RAA’s remarks

Annexure - 1

6.

5.

Page.
No.
1.
2.

There is no specific Act to guide urban planning
currently, with the Spatial planning bill of Bhutan 2019
still not endorsed by the Parliament.
The National Consultative Committee for Human
Settlement (NCCHS), constituted in 2001 is a
committee constituted by the government secretaries
from agencies relevant to planning.
The broad role of the Committee was to provide sectoral
input on policies, plans, programmes, legislation etc.
with regard to urban sector and the specific task was to
guide and advice the Ministry on urban development
aspects.
In principle, MoHCA is responsible for the overall
governance of local governments and MoWHS is
responsible for the overall governance of urban area
matters, which are mostly technical in nature.

MoWHS has no role in governance as per LG Act 2009 & Amendment
2014. Pl refer section 210 through 212. MoWHS is responsible for
monitoring and supervision of activities, formulation of plans and
policies pertaining to urban planning.

The erstwhile NCCHS and the current NCHS are responsible for
human settlement planning and development in the entire country, not
just URBAN.Refer ToR of NCHS.

Now reconstituted as NCHS (National Committee for Human
Settlements) with revised TOR. (Attached)

Change to Thimphu Structure Plan in the entire document.
The present system of record keeping makes it difficult to present old
files, especially more than 10 years. None of the documents and
correspondences pertaining to TSP is digitized. Besides, there is a
practice of closing and storing the files (more than 5 years) in stores as
it may be the case with other agencies. Besides, there were different
officials dealing with the TSP project who are no more with the DHS
and it makes it difficult to track the files However, there are still files
available for reference. Therefore, this statement may not be fair.
Change Urban Plans to Spatial Plans.
Insert other agencies are also involved, MoAF, MoEA, MoIC, NSB.
Is it Parliament or the Royal Government of Bhutan?
Other partners also finance such the Government of India, Climate
Funds, JICA, UN.
It is submitted to the Cabinet for further submission and deliberation in
parliament.

Thimphu Structural Plan.
1.7. Audit Limitations.
b) The documents pertaining to the planning and
development of the TSP document could not be audited
because there were no records available, and

Table 1: Urban Development Plans/Urban Planning.
Figure 1: Under Policy makers/Government Agencies.
Figure 1: Under Financers (Parliament)

Comments and Remarks from MoWHS

Audit Report Findings

Response received from MoWHS with remarks from RAA

Based on their responses, the RAA has
made changes in the content of the Final
Audit Report wherever appropriate.

DHS, MoWHS had provided detail
comments and remarks on the draft
performance audit report on urban
planning and development in Thimphu
Thromde.

RAA’s remarks

Part I: Positive Achievements.
b) DHS initiated preparation of settlement plans for
Kanglung and Nganglam Regional Hub and strategic
program for climate resilient settlement.

3.1. Institutional Framework.
MoHCA is responsible for the overall governance of
local governments and MoWHS is responsible for the
overall governance of urban area matters, which are
mostly technical in nature.
...due to laxity on part of MoWHS and Thimphu
Thromde...

ii. Lacking Inter agency coordination
a. The Local Government Act requires the Thrompon to
“submit periodic reports to the Thromde Tshogde and to
the Ministry responsible for urban development on the
status of progress of work as well as the status of funds
approved by the Thromde Tshogde for activities
contained in the plan.”
b. “Dzongkhag Thromdes shall submit a copy of halfyearly and annual reports along with any other report to
the Ministry responsible for urban development and
other relevant agencies.”
These documents were not available for audit
verification.
iii. Procedure for Preparation of Human Settlement Plan
needs clarity

9.

10.

14.

12.

Bhutan Building Rules 2018

7.

The planning process was discussed on many forums including that of
annual MoWHS conference, Thromde Coordination Meeting (TCM)

Other tools apart from the Compliance and Development Review that
the ministry has in place for monitoring and reporting such as the Biannual Reports, the Thromde Coordination Meeting (minutes) and
Awareness Program (minutes) were submitted to the Audit team.

There is a framework and format on the reporting by the LGs as per the
LG Act.

The use of the term laxity implies that the concerned agencies did not
care.
On the contrary, this issue about thromde tshogde making technical
decisions was raised time and again in various forums.

DHS has prepared close to 65 human settlements plans. Kanglung and
Nganglam Regional Hub Plans, Bumthang Valley Master Plan and
Paro Valley Development Plans are some initiatives where new
planning approaches have been been adopted. Now the Department has
also initiated the incorporation of climate resilient component in the
planning process. The Strategic Program for Climate Resilience is one
such initiative. Therefore the observations may have to be rephrased
such as... for the entire nation.
MoWHS has no role in governance as per LG Act 2009 & Amendment
2014. Pl refer section 210 through 212. MoWHS is responsible for
monitoring and supervision of activities, formulation of plans and
policies pertaining to urban planning.

Change to Bhutan Building Regulation 2018

The response has been incorporated into
the Final Report

Periodic reports, status of progress,
statues of funds, half-yearly and annual
report were not made available for audit
verification

The response has been incorporated into
the report.
The response is not relevant since the
observation was directed toward
Thromde.

As agreed the terminology has been
changed to inadequacies from laxity in
the Final Report.

Changes have been incorporated
accordingly.

Changes have been incorporated
accordingly.

Too many legislation and policy documents

Planning audits of Thimphu Thromde not done

Weak reporting and monitoring system

The total population that can be accommodated,
projected then, was 107,809. As of 201713, Thimphu
had a population of 114,551 persons compared to
107,809 persons projected in the TSP: in excess of 6,742
persons, and it most likely increased in the last two

15

17

17

25.

and urban planners, architects and Building Inspectors training at
CST.It was adopted as a resolution during the 5th Thromde
Coordination Meeting in February 13-14, 2017 and the resolution of
the TCM were circulated to all the Thromdes for implementation and
necessary actions. May be this section require rephrasing as submitted
above.
The compendium of relevant documents relevant to human settlement
is a collection of all the documents by different agencies that are
relevant to the human settlement.
Technically, the Ministry considers Compliance and Development
Reviews as Planning Audits. The ministry conducted Compliance and
development reviews for Lungtenphu LAP in 2012-2013 and three
other LAPs 2016-2017. The requirement to have separate compliance
and development reviews and planning audits in the audit
recommendation should be put as compliance and development
review.
The Department of Human Settlement as per its mandate of monitoring
and technical supervision of activities of thromdes carried out the
following:
1. 7 thromde coordination meetings
2. Awareness program in 20 Dzongkhags and relevant agencies
in 11th Five year plan
3. Reporting of Urban Planning and Development Activities to
the MoWHS for Monitoring, Coordination and Technical
Support initiated as a resolution of the 3rd Thromde
Coordination Meeting held on December 5, 2013.
4. Technical backstopping to the local governments as and when
required.
5. Review of development proposals as and when received.
6. Refresher course for municipal engineers, architects, urban
planners and building inspectors every year at CST,
Phuentsholing
The no. of foreign workers in the city has to be validated with proper
source.

The response has been incorporated into
the Final Report

The response has been incorporated into
the Final Report

The response has been incorporated into
the Final Report

Noted

i. The DHS, MoWHS conduct a comprehensive
compliance review of these deviations to establish
whether these deviations were genuinely necessary.
Housing affordability issue requires special attention

54.

55.

43.

As per the TSP, the Royal Body Guard in
Dechencholing, the Royal Bhutan Police in
Changzamtog, the Royal Bhutan Army in Lungtenphu,
and the DANTAK in Babesa occupied these areas.
3.2.10 TSP slope Analysis not accurate.

36.

35.

years. This is not including the 15,000 plus foreign
workers in the city as of 2019.
i. Schools, sawmills and fuel stations at inappropriate
locations.

Since the comments under these segment addresses mostly housing
issues, and not just the affordability aspect, the title could be changed
to Housing issues.

In general, transect model is deployed at the time of plan preparation.
The density and scale of development decreases as we move from the
center or urban core. Slope is one of the parameter at the time of
designating precinct in the Structure Plan. Within a low density
precinct such as the E4, there might be instances of areas with
genteeler slope and because of other overriding parameters it is not
designated for high density development. Same is applicable for
moderately steeper slopes in high density Precinct such as Urban Core.
Precincts designation are not carried out in isolation and isolated land
parcels.
As discussed please delete.

As submitted during the meeting, Structure Plan is a strategic
document and is implemented through preparation of local area plans.
Therefore, many a times due to resource constraints and unavailability
of detailed data such as topographical survey, data generated from
satellite images (which are quicker and less time consuming) are used
during preparation of Structure Plan. Such data is adequate for
Structure Plan Level.

May be rephrased as just Slope Analysis in TSP, or TSP Slope
Analysis. The inadequacies can be captured in following text.

As per TSP the fuel stations in the core town and chubachhu is to be
relocated. Still not carried out. Even the sawmill at Changzamtog is to
be relocated.
As discussed please delete.

As discussed during the Exit meeting,
the observation was intended towards
highlighting housing affordability

As discussed in the exit meeting the
recommendation has been rephrased

The ministry’s response has been
incorporated into the Final Report

The observation topic has been
rephrased as discussed in the exit
meeting

Noted

Noted

The RAA’s review revealed that inaction by principal
agencies, responsible for implementing the TSP,
coupled by confusion over the institutional framework
with regard to the TSP has
resulted in significant deviations from the actual intent
of the plan. Although, TSP is the primary development
plan with regard to urban planning and development in
Thimphu Throm, confusion over the legal mandate and
lack of seriousness on the part of the principal agencies.

Chapter 2, Section 11, 5
Chapter 4, Section 61 (a) (e) (f)

The DCR 2016 has been approved based on the following clauses from the Local Government Act 2009
(2014).

However, with to clause 3.1.3 ‘DCR was prepared and approved solely by the Thimphu Thromde’, we
would like to clarify that the DCR 2016 was not approved by the Thromde Management. The DCR 2016
was deliberated and approved by the Thromde Tshogde comprising of the peoples representatives’ elected
by the general public as per the Local Government Act governed by the Election Act in line with the
Constitution of the Kingdom of Bhutan.

The RAA has incorporated the comments and remarks into the
Final Audit Report wherever appropriate.

Audit Remarks
Dasho Thrompon has provided his comments and remarks on the
draft performance audit report on urban planning and
development in Thimphu Thromde.

The use of terminologies as demonstrated in the report seems too harsh
after rationale was provided as to why things are the way they are.

Comments and Remarks from Dasho Thrompon
This has reference to the Draft report on the ‘Performance Audit Report on Urban Planning and
development in Thimphu Throm.
Firstly, I would like to commend the efforts put in by the Audit officials in successfully completing the audit
and coming up with such comprehensive report with realistic and achievable recommendations provided by
the audit team.

Response received from Thrompon’s Office

56.

issues. Further, the recommendations
are intended to assist the agencies
towards addressing the housing
affordability issues and should not be
taken as the solution for addressing
housing affordability issues.
Noted.
As discussed appropriate changes has
been affected in the Final Report.
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Comments From Thromde Management

One of the major positive achievements is application of Land Pooling
Scheme, which did not have any legal support at the time of
implementing the Thimphu Structure Plan 2002-2027. Thromde
officials in collaboration with the officials of the erstwhile Ministry of
Communication took an extra effort to convince not just the affected
property owners but the residents as well. Comparative analysis
between the LP Scheme and the Land Acquisition were shown and
explained in detail to the property owners and made to understand the
benefits of LP scheme over the Land Acquisition. Although some of
the property owners were not happy with the scheme and even took
Thromde officials to the Court, a majority of the complainants properly
understood the scheme later and withdrew the case. Through this LP
scheme, we managed to pool more than 260 acres from the total area of
1846 acres and saved the government a substantial amount which
otherwise would have incurred in acquiring the land required for the
infrastructure development. Only upon the enactment of LG Act 2009,
the Land Pooling Rules 2009 was formulated and put into use
thereafter. We also managed to get 100% LP Agreement signed by the
affected owners and secured a fund from the Asian Development Bank
& World Bank and carried out infrastructure development despite
many constraints such as lack of professionals like Urban Planners. The
Human Resource records of the past show that the Thromde lacked
professionally trained urban planners and were managed mostly by
Architects and Civil Engineers during the Local Area Plan
implementation phase. This problem was further aggravated by high
rate of attrition in the Urban Planning Division. Even today, we do not
have professionals like Transport Planner, Urban Designer, Landscape
Architect, Sociologist and GIS Expert. Despite all these shortfalls, we
managed to develop almost all the LAPs.

Audit Findings

Part I: Positive
Achievements

Response received from Thimphu Thromde with remarks from RAA

Changes have been incorporated accordingly.

RAA’s remarks

Customer service section was introduced and front desk personnel’s
were trained on public dealings. People have now come and expressed
satisfaction on service delivery and customer service.
Attic in every building looks odd and spoils the beauty of the building.
Thromde tshogde proposed to the ministry to do away with the attic
rule and allow one floor extra in place of the attic. The ministry then
could not provide the approval on time and thromde went ahead with
the implementation of the proposal as there were many buildings under
construction and getting completed. Finally the proposal got approval
of the cabinet during the visit of the prime minister and cabinet

Thromde management brought all the different divisions and sections
under one roof in the present location, facilitating public to avail
services without delay.

In order to address many and all of the above issues, the thromde
management under the guidance of the Thromde tshogde initiated and
implemented following measures:

When the elected local government first came in 2011, the following
were found to be causes of concern with the city governance:
The implementation of the TSP was not effective and many undesirable
changes had already occurred such as changing of the precincts and
land use.
Attic Rule 2009 was not implemented properly, the height of the attics
were not controlled.
Private plots were relocated and those who have connection could get
their plots placed in good locations.
People have almost lost their confidence in the city corporation
officials and implementation of the plans and programs did not take off
effectively.
City offices were scattered in three four different locations and people
had big difficulty in meeting the officials.
Corruption and favoritism was rampant, many people were unhappy
and unsatisfied with the service delivery.

1
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II. 3.1
Institutional Frame work

The LG Act also provides that the Thromde Tshogde shall, ‘carry out
preparation of structure plans including land use plans within Thromde
areas and recommend their approval by the Ministry responsible for
urban development’ and ‘approve local area plan including land
pooling schemes and any other relevant planning techniques 1’ Further,
it states, ‘The Thromde Administration shall formulate local area plans
and priorities in respect of the Dzongkhag Thromde and submit to

Road construction and maintenance within the city boundary was taken
over from Department of Roads in July 2011, to improve the road
infrastructure and avoid coordination issues.
The LG Act 2009 (amended 2014) provides provisions for coordination
between Thromdes and the MoWHS in terms of urban planning and
development stating ‘The Ministry responsible for urban development
shall carry out technical supervision and monitoring of activities of
Thromdes’ and that ‘The Ministry responsible for urban development
shall formulate national urban policies, guidelines, and standards;
approve structure plans including land use plan of the Thromdes; and
carry out planning audits in the Thromdes.’

Old pending issues related to building construction approvals based on
deviations, planning issues and encroachment amongst neighbours and
enforcement of DCR 2004 were resolved through many Tshogde
sittings.

TSP was followed holistically in implementation of the local area plans
(LAPs) except for few changes in building heights, setback changes
and basement rules.

ministers to the ministry for a meeting on national disaster recovery
plans of 2009.

No response found.

Over the years, the NCCHS committee’s role minimized and most

Before the Thromde Act 2007, the agency responsible for
implementing the TSP was under the Ministry of Communication.
Later the TCC changed to Thimphu Thromde and MoIC changed to
MOWHS. After the LG Act 2009 MoHCA is the parent ministry of
Thimphu Thromde and other local government bodies, and when it
came to urban planning and development matters, MoWHS is the
parent Ministry. Another major change was that, initially the Thrompon
was appointed by the government and the Thromde Tshogde members
were elected by the residents (those who lived in the Throm for more
than 5 consecutive year) of Thimphu Throm3. After the changes, only
the‘residents with their civil registration’ in Thimphu Throm elected
the Thrompon and Tshogde members.

However, with regard to TSP the institutional framework that governed
the plan in the earlier years was different from the one that developed
after the Local Government Act came into existence. Currently, there
appears to be lack of clarity disagreements erupted over the roles and
responsibilities of the principal agencies involved in completing the
TSP which is also indicates the same situation for urban planning and
development in Bhutan. These issues likely emerged due to the change
in institutional framework of the municipal agency and oversight
agencies responsible for implementing the TSP.

The overarching framework in terms of urban planning and
development appear adequate. It clearly states the Ministry responsible
for urban development, to be the approving authority in terms of urban
matter.

Thromde Tshogde for approval2’

Legality issues and lack of clarity in the institutional framework have
lead to implementation issues that ultimately affected, proper and
timely implementation of urban development activities in Thimphu
Throm. Another issue that require immediate attention is the
requirement of a planning Act which could potentially avoid issues
faced by the urban planning and development sector to repeat itself
while implementing urban planning and development plans in other
parts of the country.

decisions regarding the TSP were made at the Thromde Tshogde and
Ministry, most times without proper communication or in isolation. As
reported in this report, there are many instances of decisions made
without proper consultation with relevant agencies or bodies and
changes to TSP made without conducting required analysis or soughing
technical briefings.It was learnt that over the years, communications
broke down between the agencies relevant to TSP, and lot of confusion
erupted over decisions made regarding implementations of the TSP.
Under the local government framework, roles and responsibilities
between Dzongkhags and Thromdes appears symmetrical, given both
are ‘local governments’ under the Local government Act of Bhutan. In
existence, their functions are very different, especially with regard to
‘highly technical’ projects like the TSP. Another difference lies in their
mandates and there are substantial differences in terms of economic
and natural endowments, financial resources, human resources, and
roles and responsibilities among the local governments and a Thromde.
In fact the difference is quite substantial among the current ‘class A’
Thromdes themselves. Thromdes have theresponsibility to provide
municipal services, urban planning and development services,
operations and maintenance of municipal infrastructures et al in the
Thromde areas, which are very ‘technical’ functions that may require
additional guidance and support in addition to those provided to the
local governments via the existing legislation framework.

It may be incorrect to say that Institutional memory, record keeping and
documentation regarding the TSP are poor based on the following
reasons;

3.1.5.i Inadequate
human resource

18

Although after the approval of TSP in 2003, Local Area Plan(s) were
initiated, many of the information (such as topographical data and land
data) that were gathered during the preparation of TSP did not tally on
the ground and as a result, after countless discussion with the affected
property owners, changes were affected in the LAP. Further, there was
one major issue with the coordinate system as the NLCS shifted the
land data from local truncated system to DrukRef 03 System in 2011
and this resulted into shifting of plot boundary on the ground. As
required by the Land Act 2007, the validation of Thram was initiated
by the National Land Commission Secretariat with the beginning of
2011 and as a result, changes were affected on the location and the
shape the plot depending the ground reality and acceptance of the
affected property owners. Upon completion of this exercise, a joint
report called “National Cadastral Re-survey Program” for each LAP
was produced and today, this report forms the basis for resolving any
pending issues. Nevertheless, Thromde also initiated to update (updation on what has happened on the ground) TSP 2002-2027 in 2015
and this updated document is still available.

The past document such as note-sheet that were processed with the
Ministry up-to 2011for affecting any changes in the plan are still
available and any changes after 2011 are well recorded in the Thimphu
Thromde Tshogde’s Minutes of the Meeting.

When the attrition rate is high in the Urban Planning Division and
Development Regulatory Division, it is almost impossible to inculcate
the institutional memory.

It appears, efforts to formulate a Spatial Planning Act started sometime
in 2016, however, currently it is still a bill, yet to be discussed and
passed by the Parliament.

3.1.2. i
Delay in enactment of
‘Spatial Planning Act’

12

(3)These instances are also briefly captured in the audit
observations and the audit team is aware of these hindrances

(2) The audit team was provided only a few note-sheets
regarding the changes in the plan. The Minutes of the
Meeting only have decisions taken and did not provide the
audit team enough information

(1) These reasons are already captured in the audit
observation.

No response found.

3.2.7.i Schools,
sawmills and fuel
stations at inappropriate
locations

3.2.8.i Failure to retain
and develop NN and
Urban Hubs

35

38

Regularization of Attic
and Basement

Table 9: Technical
approval

25

26

3.2.2.i Reduction in
Environmental Precincts
Area

3

Regularization of attic happened with the approval of the cabinet,
during the visit of the prime minister and four cabinet ministers to the
ministry of works and human settlement to discuss on the restoration
works of the earthquake of September 2009. At the meeting, many
archetects and engineers from various consulting firms and all officials
of MoWHS were present.
Regularization of basement had to be carried out as more than 180
basements were approved and constructed as parking but practically it
was never possible to drive in and out considering the size of the plots.
All these basements were built with strict compliance to 75% of the
sides covered.
We will seek directives from the Government or write to the
proprietors of sawmills to relocate their operation area. Moreover, a
committee has been formed for issuance of locational clearance for a
new school.
Besides, we are in the process of shifting the fueling stations from the
Core Area and Chubachu area to a suitable area and the discussion with
the property owners are still underway. Further, such issues shall be
taken up during the review of TSP.
As the TSP being planning document which provided a broad
framework for developing a Local Area Plan, a detailed analysis to the
extent of land ownership data were carried out and LAP prepared.

As rightly reflected in the findings, yes there is reduction in
Environmental precincts area. However, this is mainly due to
inadequate land ownerships data that were used during the preparation
of the TSP as TSP being a broad document. During the preparation of
LAP(s) and public consultation, the land ownership details were taken
into consideration as required and necessary changes were affected
which resulted into change in precinct.
Some of the note-sheets that were processed with the Ministry to make
changes are still available in the record and it is incorrect to mention
under the remark’s column that such note-sheets are not available.

These responses are incorporated into the Final Report
wherever appropriate.

However, these actions should be captured in the MAP that is
to be submitted to RAA after three months from the date of
issue of the Final Report.

These responses are incorporated into the Final Report
wherever appropriate.

The observation points out the consequences of those
decisions on the other elements of the TSP.

When the notes-sheets are provided to the audit team the
changes will incorporate accordingly.
The audit observation is not against the regularization of Attic
or the regularization of basement that occurred over the
implementation of the TSP.

The audit team made the remarks during the preparation of
the draft report because the required note-sheets were not
made available after the audit team put up the document
requisition.

These reasons have been already captured in the audit
findings.
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3.2.8.v. Other projects
that did not materialize
and deviations reported
in SEA Report on TSP.



Pedestrianizing Norzin Lam: The area stretching 1.5km
from the present BoD to Chubachu Roundabout ( Royal
Textile Academy) falls under the Norzin Lam
Pedestrianization project. The construction drawings for
the entire stretch including the Bill of Qualities (for 500m)
is ready for implementation. However, as of today, the
project has been suspended based on the Executive Order
issued by the previous Government.

However, the hired outside urban planners failed to consider the sloppy
topography and as a result, it was planned assuming the topo to be flat.
This was not accepted by the affected property owners and as a result,
we have to let go most of the NN. However, the NN of Langjophakha
was forced to scrap when NLCS regularized the excess land and
resulted into re-planning the LAP from the scratch. It is true that as of
today, we just have four NN. The past records show that due to lack of
budget, Thromde has not been able to develop the NN as envisioned.
However, the idea of developing the NN collectively was floated with
the relevant stakeholders during the discussion and accordingly, some
portion of NN were allocated for development (for setting up of
Satellite Clinic, Community Police Post, Fire Station, Park ).
Nevertheless, Thromde took initiative to set up vegetable markets in
these NN to decongest the traffic and park has been created for the
benefits of the community.
As for the Urban Hubs, Thromde took almost more than 15 years to
negotiate with the affected property owners and acquired the land in
2018 for setting up of Inter-District Bus Terminal as envisioned in the
TSP. The conceptual design is ready and appraised the Government to
carry forward the project on PPP model. However, as of today, the
Government has not approved the proposal and instructed to explore
other location for such proposal.
Although some of the proposed projects were not materialized as
envisioned in the TSP, efforts have been put in materialize the
following projects
These responses are incorporated into the Final Report
wherever appropriate.
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3.2.13
Construction of Multilevel Car Parking and
lapses thereof

Core Gateway: As covered in the media recently, the
Supreme Court ruled in favour of Tashi Commercial
Corporation on the interpretation of G-2 Precinct. This
verdict is likely to make us more difficult to implement
Core Gateway project.

The concession period was increased from 17 years to 22 years during
the prebid meeting held in presence of the IFC officials and the relevant
thromde officials. The request to increase the concession period and the
commercial space from 15% to 20% was received from the prospective
bidders. If these issues were not considered, the project wouldnot have

Meanwhile, the land for the two sites were submitted to National Land
Commission (NLC) for registration before award of the PPP
concession agreement. NLC informed that the land cannot be given on
lease for the PPP and was kept in abeyance for few months. The
approval to register the land with Thromde was finally given after the
visit of His Majesty the King on August 12, 2014.

The concession document preparation after the detailed studies were
submitted to the project steering committee constituted amongst the
relevant agencies. During such times the PPP policy was under
preparation and couldn’t be referred then.

Based on this IFC carried out the feasibility study and structuring of the
PPP model after signing of the tripartite agreement between the
Ministry of Finance, IFC and Thimphu Thromde.

Initially International Finance Corporation (IFC), a World Bank group
carried the study to do urban transport for Thimphu city through PPP
model. However, after the comptrehensive study the PPP model was
going to be feasible only if government provides about Nu.500 million.
After this didn’t materialize, then the cabinet instructed to do the
multilevel car park (MLCP) through the PPP model.



(vi) Parking slot data was inconsistent and inventory was not
maintained properly.

(v) The audit team noted Thromde’s share from parking fees
and other charges is only 13.88% and Thromde has share on
Commercial activities allowed in the MLCPs

(iv) Liabilities from the delayed completion of MLCP 1 & 2
remain uncollected.

(iii) There was delay in completion of MLCP 1 & 2

(ii) Change in concession period from 17 to 22 years was
made while issuing the addendum to the bid document as per
records

(i) No information on land cost and payable liabilities on
MLCP

The audit team noted the following;

The responses are not in line with the audit observations.

While the audit team appreciates the detailed response
submitted by the Thromde Management, the audit team was
already made aware of the issues mentioned here.

As an update, the concessionaire has not been able to settle the fines
and penalties imposed and also the revenue due after the soft opening
of the two parking structures. The parking facilities have not been
utilized as expected over the last few months and thromde is working
on to remove any free parking areas available within the concession

The renewal of performance bank guarantee for the concession period
is also a requirement, which is not very necessary after completion of
the construction of the MLCPs. They have not been able to submit the
renewed BG.

The increase in cost and difficulty in mobilizing the additional fund
requirement has delayed the project completion schedule. The
difficulty in arranging dollar remittance from Nepal for the additional
cost has resulted in the FDI partner withdrawing from the partnership.

The Multi Level Car Park (MLCP) is the first of its kind in the country,
being implemented through PPP model. Thromde therefore lacked
experience on implementation of such projects. The concessionaire is
formed of three partners, major investor from Nepal and then the other
two Bhutanese companies. The construction of the MLCP has gone
through its own challenges such as FDI partner not able to remit dollar
from Nepal. The structural design changes that the drawings underwent
also have increased the volume of steel reinforcement and concrete,
increasing many fold the cost of the project.

Many of the documents were maintained by the IFC as the advisory
partner for development of the concession agreement. Thromde did not
have a dedicated unit with adequate personel to record all the
proceedings of the whole process of project preparation to
documentation.

received enough bids to make it more competitive. The outcome of the
prebid meeting was then submitted to the project steering committee,
followed by approval of the same from the Thromde Tshogde.

Therefore, we would like to request the audit team to kindly go through the observation once and see if the
observations’ are still valid to be kept in the report.

Similarly, many such amendments had to be made by the Thormde Tshogde to tackle such issues in
implementation of the Local Area Plan keeping in mind the overall plan as reflected in the TSP. DCR 2016
was just an update of DCR 2004 which included the amendments that had been made by the Thromde
Tshogde as mentioned earlier.

Regarding the increase in number of floors, it should be noted that before the Local Government was
elected, attic has been a widespread culture amongst almost all the building owners. Though the attic was
regularized by the Minstry, it was an absolute catastrophe to the Bhutanese Architecture (aesthetics), based
on which the Thromde Tshogde allowed the owners to construct a full floor in place of attic to preserve the
Traditional Bhutanese Architecture.

Citing the above clauses from the Local Government Act, The Thromde Tshogde would like to reiterate that
the DCR 2016 has been approved by the Thromde Council and not the Thromde management. Since the
Thromde Tshogde has been mandated with the above powers and functions of approving Land use,
Development Plans, framing and adopting rules and guidelines and approving Local Area Plan, the DCR is a
regulation part of the Local Area Plan for its implementation and is in line with the laws made by the
Parliament.

Secton 62 (a)

Thromde has no option but to work closely with them to increase use of
the parking facility and make the project financially viable. Otherwise,
the government would need to invest to acquire the share in the project
and be the owner of the MLCP.

area, so that over the next few months the occupancy rates for the two
structures will improve.

Response to draft audit report from DHS, MoWHS

Annexure - 2

Annexure- 3
Response to draft audit report from Thrompon’s Office, Thimphu Thromde

Response to draft audit report from
Thimphu Thromde

Annexure - 4
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