རྒཔོ་ལུ།
………………..རྒྒེད་འོག
གུས་འབངས་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་ ………………….. རྒྒེད་འོག་
གཡུས་ …………………….. ལས་ ངོམ་ ………………………………….. མི་ཁུངས་ཨང་
……………………………………… ཅན་མ་ནས་ཞུ་དོན་དེ་ནི་ རང་དབང་གི་ཁྲམ་ཨང་ ………
ལུ་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་དབྒེ་བ་ …………………. སའི་ཨང་ ……………………. ཨེ་ཀར་ ………..
ཡོད་མི་འདི་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁིམ་བཟོའི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ རང་ལུགས་ཀི་བཟོ་བཀོད་དང་མཐུནམ་སྒེ་སོད་ཁིམ་
བརྐྱབ་དི་དོན་ལུ་ རྒྒེད་འོག་བདག་སོང་བརྒྱུད་དེ་ གནང་བ་ཞུ་ནིའི་རྒྱབ་སོར་ སིད་སྡུག་གཟིགས་གནང་བར་ཞུ། ཞྒེས་
སིས་ཚེས་
ལུ་གོང་མིིིང་པས་ཕྱག་བཅས།

སའི་ཇོ་བདག་མིང་དང་རྟགས།
སི་འོག་ཚོགས་པ།
ཐུ་དང་རྟགས།

རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ལམ་གཡས་གཡོན་དང་ གོང་གསེབ་ཁག་གི་སོད་ཁིམ་བརྐྱབ་ནིའི་ཞིབ་དཔྱད་བིས་ཤོག
འགོ་རམི ་ཨང་:
སིས་ཚེས་ …………………..
༡༽ རྒྒེད་འོག .......................................................... ༢༽ གཡུས་…………………………..
༣༽ མིང་གསལ་ ..............................................
༤༽ མི་ཁུངས་ཨང་…………………...
༥༽ འགྱུད་འཕིན་ཨང་ ............................................ ༦༽ ཁྲམ་ཨང་ …………………...
༧༽ སའི་ཨང་ ………………………………………. ༨༽ སའི་མིང་ ………………......
༩༽ ས་རྒྱ་ཨེ་དིས་ ……………………………………
ཀ༽ ཁིམ་གསརཔ་བརྐྱབ་ནི་ཡང་ན་ ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་སིད་སྡུག ཁ་གསལ་ཚངམ་བིས།
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ཁ༽ སོད་ཁིམ་གི་དབྒེ་བ་དང་ དོན་ཚན། ༼རྟགས་བཀལ༽
༡༽ གནས་སྐབས་ཀི་ཁིམ།
༢༽ བདག་ཆགས་བཞི་སྐོར།
༣༽ གཏན་འཇགས་ཀི་ཁིམ་ - རང་ལུགས་ཀི་ཁིམ་ཀི་བཟོ་བཀོད། ༼བང་ཁིམ་༽
༤༽ གཏན་འཇགས་ཀི་ཁིམ་ - ལྕགས་དང་ རིས་ས་ ཨར་སི་སི་བིལ་བིང་(RCC building)
༥༽ ཁིམ་ཉམས་བཅོས་/བསར་གསོ།
ག༽ རྒྒེད་འོག་རྒཔོ་ལས་སོད་ཁིམ་བརྐྱབ་སར་ གནོད་སོན་ཡོད་མྒེད་སྐོར་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ།
༡༽ གོག་མྒེའི་ཐགཔ་དང་ ཀཝ་གི་རིགས་ལུ་གནོད་སོན་ ཡོད་ ༼ ༽

མྒེད་ ༼ ༽

༢༽ འརྒྱུད་འཕིན་གི་ཐགཔ་དང་ ཀཝ་ལུ་གནོད་སོན་

ཡོད་ ༼ ༽

མྒེད་ ༼ ༽

༣༽ ཆུ་གཡུ་བ་ལུ་གནོད་སོན་
ཡོད་ ༼ ༽
༤༽ ཧྒེ་མ་འགོ་འགྲུལ་འབད་སའི་གཞུང་ལམ་ལུ་གནོད་སོན་ ཡོད་ ༼ ༽

མྒེད་ ༼ ༽
མྒེད་ ༼ ༽

༥༽ ཁིམ་ཚང་གཞན་ལུ་གནོད་སོན་

ཡོད་ ༼ ༽

མྒེད་ ༼ ༽

༦༽ སོབ་གྲྭ་དང་ གཞུང་འབལ་ས་ཁོངས་ལུ་གནོད་སོན་

ཡོད་ ༼ ༽

མྒེད་ ༼ ༽

༧༽ སྒེར་སྒེ་ས་ཁོངས་ལུ་གནོད་སོན་

ཡོད་ ༼ ༽

མྒེད་ ༼ ༽

ང་༽ སའི་ཇོ་བདག་གི་ཁིམ་བརྐྱབ་ནིའི་ཞུ་བ་ སི་འོག་བརྒྱུད་དེ་ཕུལ་མི་འདི་ རྒྒེད་འོག་བདག་སོང་གི་ཞབི ་དཔྱད་འབད་
བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་དང་འཁྲིལ་ རོང་ཁག་བདག་སོང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཁིམ་བཟོ་ལམ་ལུགས་དང་ སིག་གཞི་ཚུ་མཉམ་
དང་ ས་གནས་ཀི་གཞུང་ཀི་བཅའ་ཁྲིམས་སི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་དགོངས་དོན་ལྟར་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཁབ་བསགས་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ གནང་བ་འཕལ་འགོགས་གནང་ཐུབ་ཞུ།

སི་འོག་ཚོགས་པ།
ཐུ་དང་རྟགས།

རྒ་པོའི་མིང་
རྒྒེད་འོག་ཚོགས་སྒེའི་ཁྲི་འཛིན།
རྒ་པོའི་ཐུ་དང་རྟགས།

ཅ༽ རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་དང་ ས་འཇལ་སྒེ་ཚན་གི་ས་ཁྲམ་གི་གནས་སྡུག་གཞི་མཛོད་དང་ ས་གནས་ཁར་ལུ་ སབ་ཁྲ་ལྟར་
རོང་ཁག་ས་འཇལ་པའི་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྙན་ཞུ།

༡༽ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ལམ་གི་ཕིཀི་ ༥༠

ཡོད་ ༼ ༽

མྒེད་ ༼ ༽

༢༽ རོང་ཁག་(GC Road) ཡངན་ ཁྲོམ་སྒེ་ལམ་གི་ཕིཀི་ ༣༠ ཡོད་ ༼ ༽

མྒེད་ ༼ ༽

༣༽ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གི་ཕིཀི་ ༢༠

མྒེད་ ༼ ༽

ཡོད་ ༼ ༽

༤༽ ཁིམ་ཐོག་ཚད་ ༡ དང་ ༢ ལུ་ སེད་བག་ (setback) ས་མཚམས་ལས་མི་ཀར་ ༢ དང་ ཁིམ་རྒྱབ་
ལས་ ཆབ་གསང་བསགས་མཛོད་ལས་མི་ཀར་ ༥
ཡོད་ ༼ ༽
མྒེད་ ༼ ༽
༤༽ ཁིམ་ཐོག་ཚད་ ༣ ལས་ སེད་བག་ (setback) ས་མཚམས་ལས་མ་ི ཀར་ དང་ ཁིམ་རྒྱབ་ལས་ ཆབ་
གསང་བསགས་མཛོད་ལས་མི་ཀར་ ༥
ཡོད་ ༼ ༽
མྒེད་ ༼ ༽
རོང་ཁག་ས་འཇལ་པ།
རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་ཐོ་བཀོདཔ་འགོ་དཔོན།
ཆ༽ ཞིབ་དཔྱད་འཐིལ་ཕྱིན་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ གནང་བ་སོད་དེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་ག་ི དོན་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།
རོང་བདག
རོང་ཁག་བདག་སོང་ ཆུ་ཁ།

༊ དགོས་རོང་བདག་མཆོག་ལུ།
རོང་ཁག་བདག་སོང་ ཆུ་ཁ།
གནད་དོན་: གོང་གསེབ་སོད་ཁམི ་རྐྱབ་མཆོག་པའི་གནང་བ་ཞུ་བའི་སྐརོ ་ལས།
གུས་………………………. རྒྒེད་འོག་རྒཔོ་ ………………………. ནས་ཞུ་གསོལ་
དེ་ནི་ གཡུས་………………………. གུང་ཨང་……………………….ནང་ལས་ ངོ་སོད་ལག་ཁྒེར་ཨང་
………………………. ཅན་མའི་ ངོ་མིང་ ……………………….ཟྒེར་ རྒྒེད་འོག་བདག་སོང་ལུ་ ཞུ་ཡིག་
འབུལ་བའི་སོར་བའི་ནང་གསལ་ ཁོ་/མོ་ གི་རང་དབང་ཁྲམ་ཨང་………………………. སའི་དབྒེ་བ་……………
སའི་ཨང་………… ས་ག་ཨེ་ཀར་ ………… ཡོད་པའི་དེའ་ི སྒེང་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁམི ་བཟོ་ ལམ་ལུགས་དང་བཟོ་
བཀོད་ དེ་ལས་སབ་ཁྲ་དང་འཁྲིལ་སོད་ཁིམ་གསརཔ་ རྐྱབ་ནིའི་དོལ་ལུ་ རྒྒེད་འོག་བདག་སོང་ལས་བརྟགས་ཞིབ་ཀ་ི སྙན་ཞུ་ཟུར་
སྦྲགས་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ དགོས་རོང་བདག་ཞབས་ནས་ དེ་ལུ་ཁིམ་རྐྱབ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཞགི ་སོལ་བསངས་ཞུ་བ་མཁྒེན་
ལགས།
ཞྒེས་རི་ལུགས་གནང་ལོ་……………………….ཟླ་……………………….པའི་ཚསེ ་
……………….ལུའམ་……………………….སི་ཚསེ ་ ………………………. ལུ་ཕུལ།

རྒཔོ།
……………….རྒྒེད་འོག་བདག་སོང་།

