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པར་ཐེངས་དང་པ།
VERSION I

“Where we live must be clean, safe, organized, and
beautiful, for national integrity, national pride, and for
our bright future. This too is nation building.”
-His Majesty The Druk Gyalpo

འབྲུག་གི་མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

Supreme Court of Bhutan

༄། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།
ROYAL COURT OF JUSTICE

ཆེད་བརྗོད།
༉ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ མི་རློོབས་ཡར་སེང་དང་ དེང་སང་འཕྲུལ་རིག་དང་བཟོོ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་
དྲགས་སྦེ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ རང་རེའི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུང་མིའི་གྲལ་ལས་
ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་སྦོོམ་སྦེ་ཐོོན་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

མི་དབང་མངའ་

བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་འདི་ དང་པ་རང་
སོོའི་སྡོོད་གནས་དང་ གཙུག་སྡེ་སོོ་སོོའི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་

ལས་སྣ་ འགོ་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གསེར་གྱི་ཐིག་པ་གནང་མི་ལུ་ གུས་བཀུར་ཐོོག་ བཀའ་
བཞིན་སྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་དོོན་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་

སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་བརྩམས་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་མངའ་
འོོག་ལུ་ཡོོད་པའི་ཁྲིམས་འདུན་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་

ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་

ལམ་

ལུགས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐོོག་ལས་ གཙང་སྦྲ་ཅན་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པར་བཞག་ནི་ལུ་ ཁེ་
ཕན་སྦོོམ་བྱུང་ནིའི་རེ་སྨོོན་ཡོོད།

དེ་མ་ཚད་ མ་འོོངས་པ་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ཕན་གྲོགས་བཟོོ་ཐབས་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་དཔའ་
ཉམས་གནད་སྨིན་ལུ་

རང་སོོའི་མཐའ་འཁོར་ཚུ་གཙང་སྦྲ་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

བརྟན་གཞིའི་རྩ་བ་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁྲིམས་འདུན་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་
ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་དོོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ སྔོན་འགོག་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ སྤྲོོ་བ་དང་དག་
སྣང་བསྐྱེད་དེ་

རང་རེའི་ས་ཁོངས་ཚུ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པར་

བདག་གཞན་གཉིས་ཀྱི་ཡིད་རབ་ཏུ་

དྭངས་བ་དྲན་པའི་བརྩོོན་ཤུགས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གི་ ཐུགས་དགོངས་
བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་སྨོོན་འདུན་དང་འབྲེལ་

སྤྱིར་ཁྲིམས་འདུན་ས་ཁོངས་ནང་བྱོོན་མི་ཡོོངས་དང་

བྱེ་

བྲག་ཏུ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོོད་བསྟེན་གཙོོ་རིམ་བཟུང་སྟེ་ ལུས་
དང་སེམས་ལུ་དགའ་བ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་སྨོོན་དུ།

གནམ་ལོོ་ལྕགས་མོོ་གླང་ལོོ་

ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་

ཉེར་དགུ་ལུའམ་ སྤྱི་ཚེས་༠༨.༠༧.༢༠༢༡ ལུ་ འབྲུག་གི་མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནས།
ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་སྒོ་རིག་འཛིན༽

དཀར་ཆགས						

ཤོོག་གྲངས།

རྒྱབ་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢
དམིགས་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢
ཁྱབ་ཚད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣
ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་དབྱེ་སེལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣
ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤
༥.༡. རང་སོོའི་གནས་ཚད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤
༥.༢. ཡིག་ཚང་གི་གནས་ཚད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥
༥.༢.༡. ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ཚོོགས་ཆུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥
༥.༢.༢. ཚོོས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཧོོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥
༥.༢.༣. ཕྱགས་སྙིགས་བསྡུ་བཞག་གི་མཐུན་རྐྱེན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦
༥.༢.༤. ལུད་གདོོང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦
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༡. རྒྱབ་ཁུངས།

སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༡༠/༢༠༢༠ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་
འབྲུག་གི་དམག་སྡེ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་
དང་ ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་ འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོོར་གཞི་བཟུང་ཚད་འཛིན་གྱི་
འཛིན་སྐྱོང་གཙོོ་འཛིན་འགོ་དཔོོན་དང་ འབྲུག་གི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་
རྒྱལ་ཡོོངས་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོོགས་ བདེ་སྲུངཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྱིམ་བཟོོ་
གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ དེ་ལས་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོོགས་ཚུའི་ འགོ་དཔོོན་རྣམས་
ལུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྐབས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲ་དང་ དེ་བརྟེན་
གྱི་དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་ནིའི་དོོན་ལས་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་
གནང་ཡི། ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་དེ་ཡང་ གཙུག་སྡེ་རང་སོོའི་ས་སྒོ་ལས་འགོ་བཙུགས་
དགོཔ་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་གཙོོ་རིམ་བཟུང་སྟེ་ འགོ་བཙུགས་དགོ་
པའི་བཀའ་རྒྱ་ཟབ་མོོ་གནང་བ་དེ་ཡང་ གཙོོ་རིམ་དང་པ།

གཙུག་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་
ནི་འདི་ གཙུག་སྡེ་རང་སོོའི་འགན་ཁུར་ཨིན།
གཙོོ་རིམ་གཉིས་པ། འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་སྐབས་སུ་ བགོ་ཡོོད་མི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་
ཡུན་བརྟན་གྱི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟོོ་ནི་དང་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
གཙོོ་རིམ་གསུམ་པ། ཕྱགས་སྙིགས་ས་འོོག་བླུག་ནི་དང་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་གཞི་
རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ འཕྲུལ་རིག་ཚུ་བཙུགས་ནི།
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་
ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་བསྒྲུབ་
ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་རྫོོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་ཁྲིམས་འདུན་གེ་ར་ནང་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་ དོོན་
སྨིན་ཅན་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་རྩ་མེད་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལས་ འབྲུག་
གི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ ཅན་
མ་འདི་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།
༢. དམིགས་ཡུལ།
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ནང་ལུ་
ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་
ཕྱགས་སྙིགས་རྩ་མེད་བཟོ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི།
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1. Background
While granting audience to the officials from the Royal Bhutan
Army, Royal Bhutan Police, Secretaries of Ministries of Education
and Works and Human Settlements, CEO of Druk Holding and
Investments, Judiciary, Thimphu Thromde, National Environment
Commission, Desuups, National Housing Development Corporation
Limited, and Non-Governmental Organizations on 30 October 2020,
His Majesty the King commanded on tackling waste management in
the country to contribute to the national pride and cleanliness. His
Majesty commanded that the first and the foremost thing we could
do is to have our own backyards cleaned and well managed. In this
regard, His Majesty emphasized embarking on waste management
in a phase manner as follows:
Phase I: Individual institutions to take responsibility of waste
management within their area.
Phase II: Develop and implement sustainable waste management
based on the zones created during the Covid-19 lockdown
period.
Phase III: Landfill management and installation of practical
infrastructures and technologies.
In obedience to His Majesty the King’s command, the Judiciary
develops this Standard Operating Procedure for the effective
management of waste and strives towards zero-waste in the Judiciary
by ensuring proper handling of wastes from all courts in the country.
2. Objective
To manage waste effectively and strive towards zero-waste in the
Judiciary.
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༣. ཁྱབ་ཚད།
བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོ་དང་ འབྲུག་གི་ཕྱགས་སྙིགས་སྔོན་
འགོག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༩ དང་འཁྲིལ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། བྱ་བའི་གནད་
སྤྱོོད་འདི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་གེ་ར་ལུ་ཁྱབ་ཨིན། ཕྱགས་སྙིགས་རག་པ་དང་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་
བཏུབ་པའི་ཅ་དངོས་ དེ་ལས་ བཟོོ་སྐྲུན་ལས་འཐོོན་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་དང་ ཁྱིམ་བརྡལ་
བཤིག་འབད་བའི་རག་རོོ་ཚུ་དང་ གཞན་ཕྱགས་སྙིགས་གི་རིགས་ཚུ་ཡང་ ཚད་འཛིན་མེད་
པར་ ཡིག་ཆ་འདིའི་འོོག་ལུ་བསྡུ་ནི་ཨིན།
༤. ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་དབྱེ་སེལ།
ཁྲིམས་འདུན་ནང་འཁོད་ལས་འཐོན་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འདི་ཡངཿ
༤.༡. ཤོག་ཀུ་དང་སྲབ་ཤོག་སྤང་ལེབ།
ཤོོག་ཀུ་དང་ སྲབ་ཤོོག་སྤང་ལེབ་ཚུའི་གྲངས་སུ་ པར་འཕྲུལ་དང་འདྲ་འཕྲུལ་ཚུའི་ཤོོག་
ཀུ་ འབྲི་དེབ་ཤོོག་ཀུ་ དེ་ལས་ཤོོག་ཀུ་ཚོོས་གཞི་མ་འདྲཝ་ གསར་ཤོོག་ དུས་དེབ་
ཡིག་ཤུབས་ ཡིག་སྣོོད་དང་སྲབ་ཤོོག་སྤང་ལེབ་ཚུ་དང་ གཞན་རིགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
༤.༢. གློག་ཆས་ཕྱགས་སྙིགས།
སྣག་དུང་དང་ གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཊྲར་ པར་འཕྲུལ་ འདྲ་འཕྲུལ་དང་ ལེབ་ཀྲོབ་ དེ་
ལས་འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་དང་གཞན་ཡང་ ཚད་འཛིན་མེད་པར་ གློག་ཆས་
ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།
༤.༣. བཞེས་སྒོ།
ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་མི་ཉི་མ་གི་ལྟོ་དང་ བཞེས་སྒོ་སྐྱེལ་དྲང་འབད་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ ཇ་
དང་ཤིང་འབྲས་ དེ་བཞིན་ཚོད་བསྲེ་དང་གཞན་ཡང་ ཚད་འཛིན་མེད་པར་བཞེས་སྒོ་
ལས་བརྟེན་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།

༣|དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ །

3. Scope
The SOP is in compliance with the Constitution of Bhutan and
the Waste Management and Prevention Act, 2009. It extends to all
courts in the country regarding the waste management and disposal.
This document includes (but is not limited to) wastes that are solid,
recyclable materials, construction and demolition debris.
4. Types and Segregation of Wastes
The following are the types of wastes generated by courts:
4.1. White Paper and Cardboards
White paper and cardboards include but are not limited to any
white paper such as printer/copy paper, notebook paper, spiral
bound note books, color paper, newspapers, magazines, envelopes,
posted notes, files and cardboards.
4.2. E-Wastes (Printer and Photocopy Cartridges)
E-Wastes include but are not limited to used ink-jet cartridges,
computers, printers, photocopiers, laptops, projectors, etc.
4.3. Food
Food wastes includes but are not limited to left-over food from
lunch, catering services, tea, fruits and vegetables.
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༤.༤. གྱིབ་ཤོག/ཆུ་ཤོག།
གྱིབ་ཀྱི་དམ་སྦྱིས་དང་ཁབ་ཏོ་ ཆུ་ཤོག་དང་ གྱིབ་ཀྱི་སྤུར་རས་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་དང་
གཞན་ཡང་ཚད་འཛིན་མེད་པར་ གྱིབ་ཤོག་གི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།
༤.༥. འཕྲུལ་ལྟོ།
སྣུམ་འཁོར་དང་ ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་དེ་ལས་ འཕྲུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་འཕྲུལ་ལྟོ་དང་
གཞན་ཡང་ཚད་འཛིན་མེད་པར་ འཕྲུལ་ལྟོའི་ཕྱགས་སྙིགས་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།
༤.༦. གློག་གི་ཤེལ་ཏོག་མདངས་ཅནམ།
གློག་མེ་དུང་ཅུང་ (tubelight) དང་ གློག་གི་ཤེལ་ཏོོག་མདངས་ཅནམ་ (LED
bulbs) དེ་ལས་གཞན་ཚུ་ གློག་གི་ཤེལ་ཏོོག་མདངས་ཅནམ་གྱི་ཕྱགས་སྙིགས་གྲངས་
སུ་ཚུདཔ་ཨིན།
༤.༧. བཟོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་རག་རོ།
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་ལྷག་ལུས་ ཤིང་དང་ རྩི་ས་ ལྕགས་དུམ་ ཤེལ་ རྩི་སའི་ཕད་ཅུང་
དེ་ལས་ཤིང་ཕྱེ་དང་གཞན་ཅ་ཆས་ཚུ་
བཟོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཕྱགས་སྙིགས་
གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།
༥. ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་།

༥.༡. རང་སོའི་གནས་ཚད།
བསྐྱར་བཟོོ་འབད་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་དང་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་
སྙིགས་ཚུ་ འབྱུང་ས་ལས་དབྱེ་སེལ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཡིག་ཚང་འཆང་མི་རེ་ལུ་ ཚོོས་
རྟགས་ཅན་གྱི་ཧོོད་ རྒྱལ་ཡོོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ གནང་བ་
གནང་ཡོོད་མི་ཧོོད་དེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་སྤྲོོད་དགོ
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4.4. Plastics
Plastics include but are not limited to plastic bottles and caps,
plastic bags, plastic wraps, etc.
4.5. Batteries
Batteries include but are not limited to batteries of vehicles, clocks,
machines, etc.
4.6. Florescent bulbs
Florescent bulbs include tube lights, LED bulbs and others.
4.7. Construction and Renovation Debris
Construction and renovation debris include remains of construction
works such as woods, cement, boards, scrap metal rods, glasses,
paints, cement bags, saw dusts, and others.
5. Waste Management
5.1. Individual Level
Every office bearer should be provided with a green and red bin for
segregation of recyclable and non-recyclable wastes respectively
from the source. The Office must purchase a bin that has been
approved by the National Environment Commission.
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༥.༢. ཡིག་ཚང་གི་གནས་ཚད།
ཡིག་ཚང་གི་གནས་ཚད་ཁར་ འོོག་ལུ་བཀོད་ཡོོད་མི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོ
༥.༢.༡. ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་།
ཡིག་ཚང་རེ་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་རེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་
དགོཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་དེ་ནང་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་འཐུས་མི་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་
ཨིན།
མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ས་ཁོངས།
༡༽ ལྟ་རྟོོག་པ། ༼མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་ས་ དེ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྲིམས་དོོན་གཙུག་སྡེ།༽
༢༽ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན། ༼མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་ ཆེ་
མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ དེ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྲིམས་དོོན་
གཙུག་སྡེའི་ བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོོན་ཚུ།༽
༣༽ གཙུག་སྡེ་རེ་ལས་ ཕྱག་དར་བ་ངོ་ཚབ་འཐུས་མི་གཅིག
རྫོོང་ཁག་དང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།
༡༽ ལྟ་རྟོག་པ། ༼དྲང་དཔོན༽
༢༽ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན། ༼བདག་སྐྱོང/རྩིས་དྲུང་།༽
༣༽ ཕྱག་དར་བ་ངོ་ཚབ་འཐུས་མི་གཅིག
༥.༢.༢. ཚོོས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཧོོད།
ཁྲིམས་འདུན་ག་ར་ནང་ རུལ་བཏུབ་མི་དང་རུལ་མ་བཏུབ་མི་ དེ་ལས་ཉེན་ཁག་
ཅན་གྱི་ཕྱགས་སྙིགས་བླུགས་སའི་ ཚོོས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཧོོད་ཚུ་ འོོག་ལུ་བཀོད་
ཡོོད་མི་ལྟར་བཙུགས་བཞག་འབད་དགོ དེ་ཡང་
ཀ༽ ཧོོད་ཚོོས་གཞི་ལྕང་ཁ། - རུལ་བཏུབ་མི་ཕྱགས་སྙིགས།
རུལ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་དཔེར་ན་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ཚོོས་གཞི་ལྕང་
ཁ་འབད་མི་ཧོོད་ནང་ལུ་བླུགས་དགོ

༥|དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ །

5.2. Office Level
At office level, the following measures should be undertaken to
manage wastes.
5.2.1. Waste Management Committee (WMC)
Each Office must form a Waste Management Committee and
the Committee shall comprise following members:
Supreme Court complex
1. Supervisors (Supreme Court, High Court and BNLI)
2. Member Secretary (Administrative Officers in Supreme
Court, High Court and BNLI)
3. One representative Cleaner from each Institute
Dzongkhag and Dungkhag Court
1. Supervisor (Drangpon)
2. Member Secretary (Adm/Accountant)
3. One representative Cleaner
5.2.2. Colour-Coded Bins
All Courts must install colour-coded bins for disposing
biodegradable, non-biodegradable and hazardous wastes as
follows:
a. Green Colour Bin - Biodegradable
The green colour bin shall be for storing biodegradable
wastes such as food.
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ཁ༽ ཧོོད་ཚོོས་གཞི་ཧོོནམོོ། - རུལ་མ་བཏུབ་མི་ཕྱགས་སྙིགས།
རུལ་མ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་དཔེར་ན་ ཤོོག་ཀུ་དང་སྲབ་ཤོོག་སྤང་
ལེབ་དེ་ལས་ ཆུ་ཤོོག་ཚུ་ ཚོོས་གཞི་ཧོོནམོོ་འབད་མི་ཧོོད་ནང་ལུ་བླུགས་
དགོ
ག༽ ཧོོད་ཚོོས་གཞི་དམརཔོོ། - ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ཕྱགས་སྙིགས།
ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ཕྱགས་སྙིགས་དཔེར་ན་ འཕྲུལ་ལྟོོ་དང་གློག་གི་ཤེལ་ཏོོག་
མདངས་ཅནམ་ དེ་ལས་ གློག་ཆས་ཕྱགས་སྙིགས་དཔེར་ན་ པར་
འཕྲུལ་དང་འདྲ་འཕྲུལ་གྱི་སྣག་དུང་དེ་ལས་ བཟོོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་
ཀྱི་རག་རོོ་ཚུ་ ཚོོས་གཞི་དམརཔོོ་འབད་མི་ཧོོད་ནང་ལུ་བླུགས་དགོ
ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ཧོོད་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཡོོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གནང་བ་གནང་ཡོོད་མི་ཧོོད་མ་བཏོོགས་ གཞན་ཧོོད་
ཚུ་ཉོ་མི་ཆོག
༥.༢.༣. ཕྱགས་སྙིགས་བསྡུ་བཞག་གི་མཐུན་རྐྱེན།
ཁྲིམས་འདུན་ག་ར་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དངོས་ལེན་གྲུབ་པའི་ ཚོོས་རྟགས་ཅན་གྱི་བར་བཅད་གཉིས་
འབད་མི་ ཕྱགས་སྙིགས་བསྡུ་བཞག་གི་མཐུན་རྐྱེན་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ ཕྱགས་
སྙིགས་ཕྱེ་བསེལ་འབད་ནི་འདི་ཡང༔
ཀ༽ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་བཏུབ་མི་ཕྱགས་སྙིགས་དང་།
ཁ༽ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་མ་བཏུབ་མི་ཕྱགས་སྙིགས་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོ
༥.༢.༤. ལུད་དོོང།
ཁྲིམས་འདུན་གེ་ར་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བཞེས་སྒོའི་ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་ ལུད་བཟོོ་
ཞིནམ་ལས་ ལྡུམ་ར་ནང་བླུགས་ནིའི་དོོན་ལས་ ལུད་དོོང་རེ་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་
ཨིན།

༦|དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ །

b. Blue Colour Bin – non-biodegradable
The blue colour bin shall be for storing nonbiodegradable wastes such as white paper, cardboards,
and plastics.
c. Red Colour Bin – Hazardous
The red colour bin shall be for storing hazardous wastes
such as batteries, florescent bulbs, e-wastes such as
printer and photocopy cartridges, and construction
debris.
The Office must purchase a bin that has been approved
by the National Environment Commission.
5.2.3. Waste Collection Facility
All courts must construct a two-partitioned colour-coded
Waste Collection Facility approved by the National
Environment Commission in the premises to store:
a. Recyclable Wastes; and
b. Non-Recyclable Wastes
5.2.4. Compost Pit
To turn food wastes into manure that could be used for
gardening, all Courts must have a compost pit in the court
premises.
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༥.༢.༥. ཡིག་ཚང་ཚུའི་ཆབ་གསང་གི་གཙང་སྦྲ།
ཀ༽ དུས་ཨ་རྟག་རང་ ཡིག་ཚང་ཚུའི་ཆབ་གསང་ཚུ་ གཙང་སྦྲ་སྦེ་བཞག་དགོ
ཁ༽ གཙང་རས་དང་གཞན་ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་བཀོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་ཡོོད་མི་ཚོོས་རྟགས་ཅན་
གྱི་ཧོོད་ ཁབ་ཏོོག་ཅནམ་ཚུ་ཆབ་གསང་ནང་བཞག་དགོ
༥.༢.༦. ཆར་ཆུ་ (storm water) དང་ བཙོོག་ཆུ་བཏང་ཚུལ།
ཆར་ཆུ་དང་བཙོོག་ཆུ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཕྱགས་དར་བ་དང་ལས་
གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྦྱོོང་བརྡར་བྱིན་དགོ ཡིག་ཚང་གི་ ཆར་ཆུ་དང་བཙོོག་ཆུ་ཚུ་
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་ ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་ལཱ་ཆས་དང་ཅ་
དངོས་ ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ
༥.༢.༧. ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཞབས་ཏོོག་སྤྱོོད་མི་ཚུ་ལུ་བརྡ་སྤྲོོད།
ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཞབས་ཏོོག་སྤྱོོད་མི་ཚུ་ལུ་
རང་སོོའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་
སྐོར་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཛུལ་སྒོ་ཁར་ལས་བརྡ་སྤྲོོད་འབད་དགོ
༥.༢.༨. མི་སྟོོབས་དགོས་མཁོ།
ཁྲིམས་འདུན་ག་ར་ནང་ལུ་
ཡིག་ཚང་རང་སོོ་ལས་འཐོོན་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་
བཀོ་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དོོན་ལས་ ཕྱགས་དར་བ་ལངམ་སྦེ་དགོ
༦. ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་ནི།
ཀ༽ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས།
ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ལྟ་རྟོོག་པ་ཚུ་གིས་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་
ཉོ་མི་འཚོོལ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ ཚོོགས་ཆུང་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཕྱགས་
སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་མིང་ཐོོག་ཁར་ རྩིས་ཁྲ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱགས་སྙིགས་བཙོོང་
སྟེ་ཐོོབ་མི་མ་དངུལ་འདི་ རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་དགོ
ཕྱགས་སྙིགས་བཙོོང་སྟེ་ཐོོབ་མི་མ་དངུལ་འདི་ ཚོོགས་ཆུང་གིས་ འོོས་པར་སྙམ་པའི་
དགོས་དོོན་གང་རུང་གི་དོོན་ལུ་ བཀོལ་སྤྱོོད་འབད་ཆོག

༧|དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ །

5.2.5. Cleanliness of Office Toilets
a. Maintain clean office restrooms/toilets at all times.
b. Color-coded bins with proper lid (NEC Approved) must be
placed in the toilets for disposal of sanitary and other wastes.
5.2.6. Storm Water and Sewerage
All Cleaners and Employees must be trained to manage
sewerage and storm water. Wherever necessary, the office
should procure storm water and sewerage protection
equipment and materials.
5.2.7. Sensitization of Visitors
All visitors must be sensitized on management of their wastes
at the entrance of the Court.
5.2.8. Human Resource Requirement
All Courts must have Cleaners/personnel for managing and
disposing wastes generated by individual Office.
6. Disposal of Wastes
a. Recyclable Wastes
The Supervisor of the Court must explore for Vendors to
sell recyclable wastes and the income generated from it
should be deposited in the joint account opened by the Waste
Management Committee (WMC).
The income generated from the sale of Wastes should be used
for purposes deemed necessary by the WMC.
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ཁ༽ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས།
ཕྱགས་སྙིགས་གསོོག་འཇོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གངམ་ད་
བསྐྱར་བཟོོ་འབད་མ་
བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་འདི་ ཡིག་ཚང་རང་སོོས་བཀོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཕྱགས་
སྙིགས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་ནང་བླུགས་དགོ
༧. འགན་ཁག་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན/མི་ངོམ།

༧.༡. རང་སོོའི་གནས་ཚད།
རང་སོོའི་ཡིག་ཚང་གི་ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་ ཚོོས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཧོོད་ནང་ ཕྱགས་
སྙིགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་བཏུབ་མི་དང་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་མ་
བཏུབ་མི་གུར་གཞི་བཞག་ཐོོག་
དབྱེ་བསལ་འབད་དགོ་པའི་འགན་ཁག་འདི་
ཡིག་ཚང་འཆང་མི་རང་སོོ་གུར་ཕོོགཔ་ཨིན།
༧.༢. ཡིག་ཚང་གི་གནས་ཚད།
མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ས་ཁོངས།
ཀ༽ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།
མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་
ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་འགན་
ཁག་འདི་ ཕྱག་དར་བ་ཚུ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཕོགཔ་ཨིན།
ཁ༽ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།
ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་
ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་འགན་ཁག་
འདི་ ཕྱག་དར་བ་ཚུ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཕོགཔ་ཨིན།
ག༽ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེའི་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནའི་
འགན་ཁག་འདི་ གཙུག་སྡེའི་ཕྱག་དར་བ་ཚུ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཕོགཔ་ཨིན།

༨|དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ །

b. Non-Recyclable Wastes
The non-recyclable wastes should be disposed either by the
individual office or loaded in the routine garbage collection
truck when the Storage Facility is filled.
7. Responsible Division/Person
7.1. Individual Level
At individual level, all office bearers shall be responsible in
segregating their wastes into two color-coded bins based on
the recyclable and non-recyclable nature.
7.2. Office Level
Supreme Court Complex
a. Supreme Court – The Cleaners of the Supreme Court
shall be the person directly responsible.
b. High Court – The Cleaners of the High Court shall be the
persons directly responsible.
c. Bhutan National Legal Institute – The Cleaners of the
Institute shall be persons directly responsible.
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ང༽ རྫོང་ཁག་དང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།
ཁྲིམས་འདུན་རང་སོའི་
ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་འགན་ཁག་འདི་
ཁྲིམས་འདུན་དེའི་ཕྱག་དར་བ་ཚུ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཕོགཔ་ཨིན།
ཁྲིམས་འདུན་རང་སོོའི་ས་ཁོངས་ལས་འཐོོན་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་ ཁྲིམས་འདུན་དེའི་ཕྱག་
དར་བ་ཚུ་གིས་ ཕྱགས་སྙིགས་མ་འདྲཝ་འཐོོན་མི་ཚུ་གི་དབྱེ་བསེལ་དང་ མང་ཉུང་གི་དྲན་
ཐོོ་ཁ་གསལ་ཚུ་ཕྱགས་སྙིགས་ཐོོ་བཀོད་འབྲི་ཤོོག་ནང་བཀང་དགོ
༨. ལྟ་རྟོོག་པ།
༨.༡. མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ས་ཁོངས།
མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་རྟོོག་པ་འདི་ མངོན་མཐོོ་དང་ཆེ་
མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ རྩོོད་འཛིན་ཡོོངས་ཁྱབ་རྣམ་གཉིས་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཡོོངས་ཁྲིམས་དོོན་གཙུག་སྡེའི་ཡོོངས་ཁྱབ་མདོོ་ཆེན་ཚུ་ཨིན།
༨.༢ རྫོོང་ཁག་དང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།
རྫོོང་ཁག་དང་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ལྟ་རྟོོག་པ་འདི་ ཁྲིམས་འདུན་རང་
སོོའི་དྲང་དཔོོན་ཨིན།
གོང་གསལ་དོོན་ཚན་ ༨.༡ པ་དང་ ༨.༢ པའི་ནང་བཀོད་ཡོོད་མི་ལྟ་རྟོོག་པ་ཚུ་
གིས་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་
ཐོོ་བཀོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་མ་འབད་བལྟ་ནིའི་དོོན་ལས་
དུས་མཚམས་ཀྱི་
ལྟ་རྟོོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ

༩|དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ །

d. Dzongkhag Courts and Dungkhag Courts
The Cleaners of each Court shall be responsible for the
management and disposal of wastes.
The Cleaners of Supreme Court Complex, Dzongkhag Courts and
Dungkhag Courts must maintain records on types and quantity of
wastes produced in the Waste Recording Form.
8. Supervisor
8.1 Supreme Court complex
The Registrar General of the Supreme Court, the Registrar
General of the High Court and the Director General of the
Bhutan National Legal Institute shall be the Supervisors.
8.2 Dzongkhag Courts and Dungkhag Courts
The Drangpons shall be the Supervisors of Dzongkhag
Courts and Dungkhag Courts.
The Supervisors listed in 8.1 and 8.2 shall conduct periodic
monitoring to ensure proper recording and management of
waste by the designated person.
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༩. རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་འཐུས་མི།
རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་འདི་ཚུའི་སྐོར་ འབྲེལ་
གཏུགས་ལས་སྡེ་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོོགས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་
དང་ཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ བཟོོ་རིག་
བཀོད་ཁྱབ་ འགོ་དཔོོན་དེ་ འབྲུག་གི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ ལས་བྱེདཔ་འཐུས་མི་ཨིན།
འབྲེལ་ཡོོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་
ངེས་པར་མཁོ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོོན་
ལུ་ ལས་བྱེདཔ་འཐུས་མི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ
༡༠. མི་མང་ཕྱགས་བརྡར་ལས་རིམ།
ཁྲིམས་འདུན་རེ་གིས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་གྱི་སྤྱི་ཚེས་གཉིས་པའི་ཉི་མ་ ཡང་ན་ གཞན་འོོས་
འབབ་ཡོོད་པའི་ཉིནམ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་ཚོོད་གཅིག་གི་རིང་ རང་སོོའི་
མཐའ་འཁོར་ ཕྱགས་བརྡར་རྐྱབ་ནི་དང་ ལྡུམ་རའི་ལཱ་འབད་ནིའི་དོོན་ལས་དུས་ཚོོད་གཏན་
འཁེལ་བཟོོ་དགོ
༡༡. འཆར་དངུལ།
ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་དངུལ་འདི་
ལོོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་གྲོས་འཆར་ནང་
གྲོས་འཆར་སོོ་སོོར་སྦེ་བཀོད་ནི་དང་ ཡང་ན་རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་བཏོོན་དགོ
༡༢. གནས་སྡུད་འཛིན་སྐྱོང།
༡༢.༡ ཁྲིམས་འདུན་རེ་ནས་ རང་སོོའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཐོོན་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཁག་དང་
མང་ཉུང་ གི་དྲན་ཐོོ་ཁ་གསལ་སྦེ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཐོོ་བཀོད་འབྲི་ཤོོག་ ལྟར་བཀོད་
དགོ
༡༢.༢ ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ ཕྱགས་སྙིགས་བཙོོང་སྟེ་བཟོོ་བའི་མ་དངུལ་གི་དྲན་ཐོོ་
ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དགོ
༡༢.༣ གོང་ལུ་འཁོད་ཡོོད་མི་དྲན་ཐོོ་ཚུ་ མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ ལས་
བྱེདཔ་འཐུས་མི་ལུ་ ཟླཝ་གསུམ་བར་ དུས་དེབ་ཐོོག་སྤྲོོད་དགོ

༡༠|དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ །

9. Technical Working Group Member (National Level)
To liaise with the National Environment Commission and Thimphu
Thromde as a focal agency on the Waste Management process
at the national level, the Supreme Court shall have a Technical
Working Group member. Executive Engineer of the Supreme Court
shall be the Technical Working Group member for the Judiciary of
Bhutan with whom the concerned offices can correspond for further
information and necessary support.
10. Mass Cleaning
Each Court shall dedicate an hour on the 2nd day of every month
or any other day as convenient and identified for mass cleaning and
gardening in the Court premises.
11. Budget
Budget for waste management could be proposed in the annual
budget proposal separately or met from the maintenance budget.
12. Data Management
12.1. Each Court must maintain records on types and quantity
of wastes produced by filling up the Waste Recording Form.
12.2. The Office must also maintain a record on the income
generated from the sale of Wastes.
12.3. The above records should be submitted to the Technical
Working Group Member in the Supreme Court on a quarterly
basis.
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༡༣. བྱ་སྤྱོོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཤེས་ཡོོན་དང་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།
ཀ༽ ཕྱགས་དར་བ་ཚུའི་སྦྱོོང་བརྡར།
ཁྲིམས་འདུན་རང་སོོའི་ཕྱགས་དར་བ་ཚུ་གིས་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཤེས་
ཡོོན་ ཡར་འཕར་བཏང་ནིའི་དོོན་ལས་ སྦྱོོང་བརྡར་ཚུ་འགོ་འདྲེན་ཐབ་དགོ
ཁ༽ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།
ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་སྐོར་ལས་
ཁྲིམས་འདུན་རང་སོོའི་
ཞབས་ཏོོག་སྤྱོོད་མི་ག་ར་ལུ་ ཤེས་ཡོོན་གྱི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོ
༡༤. བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་བསྐྱར་ཞིབ།
ལྟ་རྟོོག་པ་ཚུ་གིས་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་འདི་ དུས་དང་དུས་སུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འབྲུག་
གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བློོན་པོོ་མཆོག་ལུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ནིའི་དོོན་ལུ་ཕུལ་དགོ
༡༥. ཟུར་དེབ།

༡༥.༡༽ ཕྱགས་སྙིགས་བསྡུ་བཞག་གི་མཐུན་རྐྱེན།
༡༥.༢༽ ཕྱགས་སྙིགས་ཐོོ་བཀོད་འབྲི་ཤོོག

༡༡|དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ །

13. Education and Awareness for Behavioral Changes
a. Training of Cleaners
Each Court must arrange training for Cleaner(s) to enhance
understanding on waste management.
b. Awareness Programs
Each Court must conduct awareness programs on waste
management and try to reach out to every Visitor on the
matter.
14. Review of SOP
The SOP may be reviewed from time to time by the respective
Supervisors and submitted to the Chief Justice of Bhutan for
endorsement.
15. Annexures
15.1. Waste Collection Facility
15.2. Waste Recording Form
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རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ལུ་རྐྱབ་ནི་
ཨིན་མི་ཕྱགས་སྙིགས་བསྡུ་བཞག་གི་མཐུན་རྐྱེནདབྱེ་ཁག་ ༢ པ།

Waste Collection Facility Type II to be constructed in Dzongkhag
Courts and Dungkhag Courts

༡༢|དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ །

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་རྐྱབ་ཡོོད་མི་ ཕྱགས་སྙིགས་
བསྡུ་བཞག་གི་མཐུན་རྐྱེནདབྱེ་ཁག་ ༣ པ།

Waste Collection Facility Type III constructed at Supreme Court
Complex
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ཕྱགས་སྙིགས་ཐོོ་བཀོད་འབྲི་ཤོོག

WASTE RECORDING FORM
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས/COURT............................................................
སྤྱི་ཟླ/For the month of...............................................................
སྤྱི་ཟླ/
ཕྱག་སྙིགས་དབྱེ་
ཨང་གྲངས/
ཁག/
SL. NO

TYPES OF
WASTES

སྤྱི་ཚེས/
DATE

ལྗིད་ཚད་
ཀེ་ཇི/

WEIGHT

༡༣|དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ ༢༠༢༡ །

བསགས་
བཞག་
ལྟེ་བ/

DROP
CENTER

དྲན་གསོོ/

REMARKS

