འན་ང་མཉམ་འལ་ཞལ་འཛོམས་ངས་༢ པ་ས་ད། གཞལམ་ང་ོང་ཁག།
ཞལ་འཛོམས་གནང་པ་ས་ཚོད།
གནམ་ལོ་༢༠༡༩ དན་་༡ པ་དན་ས་༢༢ །
ས་གནས། ོང་ཁག་འཆར་ག་འ་དཔོན་ག་ཚང་།
བཅའ་མར་གཏོགས་།

ས་ོང་བདག་དང་ོང་རབ་་་ཚབ། ོང་ཁག་་་ཚན་དང་ ལས་ཚན་ ་ན་ཁག་་འ་དཔོན།
ས་ད།

ན་གསོ།

nd

Agenda for the 2 Bi-weekly Management Coordination Meeting (BMCM)
Date: January 22, 2019
Venue: DPU Office
Time: 10:00 AM
Participants:
All Sector Heads
Follow-up report on 1st BMCM by DPO

1.
2.

འཆར་ག་་ན།

Dzongkhag web revitalization report by ICTO
3.
4.

Revise Dho Lam by AFO

Any Other Business (AOB), if any.

༡) ད་ས་་ཞལ་འཛོམས་བམ་་ ་མ་ ་བཏང་ལས་ད་མཉམ་འལ་་ཞལ་འཛོམས་ ན་ངས་༣ དང་ ་མ་ང་ཐོན་ འཆར་ག་་ན་ས་འ་འན་
མཉམ་འལ་ཞལ་འཛོམས་ངས་༡ པ་ ཚོགས་ཡོདཔ།་

འཐབ་ཡོདཔ།

༢) ན་མ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས་ གནད་དོན་༡༠ དང་ན་ན་་ལ་དཔ་་ ས་བན་ང་ཡོད།
༣) ཞལ་འཛོམས་་ས་ད།

༈ ད་ས་ ས་ང་འོག་གས་ཆ་རང་མ་བགསཔ་ལས་བན་ འདས་པ་ཞལ་འཛོམས་༡ པ་དང་ན་ན་་དང་ ོང་ཁག་
ག་ག་ཡོངས་འལ་ ་ལས་ དོས་ལམ་བར་བ་ན་བཅས་ གནད་དོན་ཁག་༣ ངམ་ག་ ས་བན་འབད་་ཡོདཔ་ན།
ཀ) འདས་པ་མཉམ་འལ་ཞལ་འཛོམས་་དང་ན་ན་།
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༡) དོས་ལམ་ར། དལ་ས་ལས་ཚན་ས་ ངས་ོད་དང་ད་་དོས་ལམ་་ ཡོངས་་ོགསཔ་་ བར་བ་འབད་ནམ་ དལ་ས་ལས་ཚན།
ལས་ ལ་མ་ཞལ་འཛོམས་བས་་ གསལ་་འབད་་དང་ ད་ལས་ཕར་ ལས་དཔ་་་ འ་འལ་་འས་་ འལ་
ལམ་ང་ཤོས་་ལམ་གས་ཐོག་ལས་ོད་་་ ཞལ་འཆམ་ང་་ཡོད་དོ་བམ་ ད་ས་ དལ་ས་འ་དཔོན་ནས་ དོས་ལམ་
བར་བ་ན་་ལ་་འ་ ས་གས་ས་གཙོས་པ་ ་ཚན་འ་དཔོན་ཡོངས་་བམ་་ བསམ་འཆར་བ་ན་འབད་
་ ཤལ་མ་ཞལ་འཛོམས་ནང་་ ན་་ལ་་ གནང་བ་ལ་་་ ཞལ་འཆམ་ང་།
༢) ས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལོ་ ན་ང་་མ་དལ་་གནས་ངས་ན་།

དལ་ས་འ་དཔོན་ནས་ ན་ང་་མ་དལ་་གནས་ངས་ན་་དང་འལཝད་ ་བ་་ཚན་་ནང་་ གང་འར་་ དལ་ས་ལས་ཚན།
ཟད་འ་དང་ ལས་དཔ་་་འ་འལ་་འས་ མན་ང་་མ་དལ་མ་ལང་པ་ན་་ལ་། ་ཚན་གཞན་་་ཐད་་
མ་དལ་མ་ལང་པ་དཀའ་ངལ་དཔ་ལས་ ་བ་་ཚན་་ དལ་ོད་དཔ་ཡོད་་་ ་ཚན་གཞན་ལས་ འན་འད་འབད་
་ དཀའ་ངལ་ལ་དཔ་་ མོས་མན་ང་ཡོད་་འ་ ས་ལོ་མག་བ་བ་བས་ དལ་ས་་ཚན་ནས་ ་བན་འབད་
ད་པ་ན་གསོ་འབད་།

༣) ་་བ་བཤལ་ང་འལ་་དོན་་ གནས་ལ་བ་ན་་ཐབས་ས་ར།

་་བ་བཤལ་ང་འལ་་ལས་ད་འས་་་་ཁ་ག་ལས་ ་་བ་བཤལ་ང་འལ་་དགས་ལ་དང་ གནས་ལ་

ལས་ད་ཚོགས་ང་།

བ་ན་་ བད་མ་་གསལ་་ལ་། གནས་ལ་བ་ན་་བད་མ་་ འ་འོ་ལས་ ད་འོག་ནང་་གཏང་ནམ་
ལས་ ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་་ས་ ་་གག་་ནང་འད་་ རང་སོ་ད་འོག་་གནས་ལ་བཏང་་འ་ ལས་

ད་འིས་་་ས་ བ་བག་འབད་་ ོང་ཁག་ ་་བ་བཤལ་ཚོགས་ང་་ན་་ལ་དཔ་་ ས་བན་ང་་ཡོད་
་འ་ ལས་ད་འས་་་་ཁ་ག་ལས་ གནས་ལ་བ་ན་་དོན་་ ད་འོག་་་ ག་་བཏང་ཡོད་པ་ན་་འབད་
།

༤) ) བ་དོན་་ན་ཁ་ག་ལས་ ོང་ཁག་ག་འལ་ལ་ན་་དོན་་ ག་འལ་ཁ་ང་ག་བཟོ་ད། ར་བཏང་ག་ བ་དོན་དང་བད་འལ་་ན།
འལ་ཁ་ང་འ་ ་ཚན་འ་དཔོན་ཡོངས་་གག་ ལས་དཔ་ར་བཏང་་གག་ ་ལས་ ་ཚན་ནང་འད་་གག་་
བཟོ་དཔ་་ ས་ད་བ་་འ་ ་ན་ཁ་ག་ལས་ ག་ག་ཡོངས་འལ་ནང་་ ད་་ཡོདཔ་་ ན་་འབད་།
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༥) ོང་ཁག་་་མ་གསར་ཤོག་འ་ ད་ས་ ཐོན་མ་༥ པ་ནམ་དང་ ལ་མ་ཐོན་མ་༦ པ་ནང་ལས་ ་ཚན་སོ་སོ་ ོམ་ས་ཚོགས་ང་།
ཁ་ག་ལས་ ོམ་ས་འང་་་ ས་པར་་དཔ་་བཞག་་འ་་ ད་ས་འབདཝ་ད་ ་ས་ལས་ཚན་དང་ ་ནོར་་ཚན་

སོ་ནམ་་ཚན་་ས་ ོམ་ས་་ཚན་་ལ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་་་ཚན་་ས་ས་གང་མགས་ས་དཔ་་ ས་བན་
ང་།

༦) མ་་ནང་་ ཚོང་ཁང་་བ་ང་་ གག་མངས་་བཟོ་་དང་ ང་མ་་ཨང་བཏགས་བཀལ་དཔ་་ ་་༣ ་ བཟོ་གས་་ཚན།
ན་ང་ལས་ ལོ་ས་བ་ཡོད་ང་ བ་འས་ག་དཔ་ལས་ བཟོ་ག་འ་དཔོན་ནས་ བཟོ་བད་གག་མངས་བཟོ་་

མ་་་ཚབ་་ ན་བལ་ད་ར་ ས་འཆམ་ང་་འ་ གནས་ངས་ན་་ག་་ཡང་དཔ་ལས་ ཤལ་མ་ཞལ་འཛོམས་
བས་་ ས་འཆར་ན་་་བཞག་།

༧) ང་བཅས་ར་ོང་ཁག་ནང་་ གས་་ཡོད་་ཡོད་ཚད་ནང་་ ང་ལམ་་ བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་་མ་ཡང་་ཤ་

འཐོན་་ཡོདཔ་ལས་ ས་ོང་རབ་་འ་འན་ཐོག་ ལམ་་མ་ག་ར་ནང་་ བ་ང་གག་མངས་་བགས་་ན་་ བདག་ང་ལས་ཚན།
འ་ ོང་ཁག་་ཁ་ིག་ལས་ ད་འོག་་་རང་སོ་ད་འོག་ནང་་ ག་བགས་འབད་དཔ་་ བ་བལ་འབད་ཡོད་པ་
ན་་ིལ་།

༨) ོང་ཁག་ག་ག་ཡོངས་འལ་འ་ ཝ་འ་་་ས་༢༤ ་ འ་འད་འབད་་་ གཏན་འལ་བཟོ་ཡོད་ང་ ས་

ང་འོག་༢ ཆ་ར་མ་བགསཔ་ལས་ གཟའ་ར་འོས་ོར་གས་ཤོམ་ཡོཔ་ལས་ ་ས་༡༣.༢.༢༠༡༩ ་འབད་་་ ཞལ་འཆམ་ བ་དོན་དང་བད་འལ་་ན།
ང་།
༩) ོང་ཁག་་ང་ལ་ད་ཐངས་་དོན་་ ས་ག་འ་དཔོན་འོགམ་ ཀ་དབང་ག་ནས་ ས་འཆར་་ག་བཟོ་་ཡོདཔ་
ལས་ འག་ད་གས་ཚོགས་པ་་ལ་་་བཞག་་འ་ འག་ད་གས་ཚོགས་པ་དང་ང་ད་ཚོགས་༢ ་ལ་ཡོད་པ་ ད་གས་ཚོགས་ང་།
ན་་ལ་།

༡༠) ་དམང་་ཞབས་ཏོག་དོན་་ ད་ས་ འ་ཐོག་ དལ་ས་་ཚན་ནང་་ ཚོང་འལ་་ས་ཚོད་

(Business Hour)

ར་ ་ོ་

་ཚོད་༡༠ ལས་༡༢ ན་ དལ་ོད་ན་་ས་ཚོད་་བཞག་་དང་ ས་ཚོད་གཞན་མས་ ག་ཆ་གས་་ག་འབད་་ དལ་ས་་ཚན།
་ཞལ་འཆམ་་འ་ དན་་༢ པ་ས་༡ ལས་འ་བགས་་་ ག་ཚང་བཀའ་་གནང་ཡོད་པ་ན་་ལ་།
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ཁ) ོང་ཁག་ག་ག་ཡོངས་འལ་བར་བ་ན་།

བ་དོན་དང་བད་འལ་འ་དཔོན་ནས་ ོང་ཁག་ག་གས་ཡོངས་འལ་་བཟོ་བད་དང་ ཡོངས་འལ་ནང་་ཡོད་པ་ ག་ བ་དོན་དང་བད་འལ་་ན།
མ་དཀར་ཆག་་

གསལ་་ལ་་འ་

ལ་མ་ཞལ་འཛོམས་ནང་་

ར་ཡང་གསལ་་ལ་་

གང་འལ་ ས་ས་༡༣.༢.༢༠༡༩ ་ འ་འད་འབད་་་ས་བན་འབད་།

ག་ཡོངས་འལ་འ་

ག) ར་བཏང་ ོང་ཁག་་ལས་དཔ་ཡོངས་་་མ་ཞལ་འཛོམས་འ་ ས་ང་འོག་གས་བས་ནམ་ལས་ ས་ཚོད་ བདག་ང་ལས་ཚན།
གཏན་འལ་བཟོ་་་ ཞལ་འཆམ་།

ང) ་ཚན་རང་སོ་བ་འས་ན་་དང་དང་འཆར་ག་ལས་མ་་་ར་ ན་་ལ་་འ་ ལ་་ཞལ་འཛོམས་ནང་་
ས་ང་འོག་གས་བགས་པ་བས་་ལ་་་བཞག་།
ཅ) འན་ང་མཉམ་འལ་ཞལ་འཛོམས་ངས་༣ པ་འ་ དན་་༢ པ་ས་༥ ་ཕོགཔ་ན་ང་ ཝ་༡ པ་ལོ་གསར་དང་
གག་ཁར་ ཁ་ག་ཕོགཔ་ལས་ དན་་༢ པ་ས་༡༢ ་ འཚོགས་་་ཞལ་འཆམ་།
ཆ) མག་བ་གསལ་བཤད།

ས་ོང་བདག་་ཚབ་ནས་ མག་བ་གངས་བཤད་ནང་་ ག་ག་ཡོངས་འལ་བར་བ་འ་ གས་ཤོམ་་འབད་

་ཡོདཔ་ལས་ ལས་ད་འས་་་་ བན་དགའ་འཚོར་ཡོད་གས་དང་ ས་ང་འོག་གས་མ་བགས་ང་ ་ཚན་དང་
ལས་ ་ན་འ་དཔོན་་ས་ ཞལ་འཛོམས་ནང་་ ཚངསམ་་འོང་གནང་་་ བན་དགའ་འཚོར་དང་བཅས་ ཞལ་འཛོམས་
མག་བ་གནང་།

ཞལ་འཛོམས་འ་འན་འཐབ་་དང་ས་ད་བད་་༔

འན་ལས་་མཚོ།
འཆར་ག་འ་དཔོན།
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