ས་ནམ་རིག་འཕེལ།

་་༢༠༡༦ ་་ ༥ པ་དང་ ༦ པ།

་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག།

་་་ནམ་ན་་ས་ ་ན་ཁ་་ ་དཀའ་ངལ་ད་པ་ད་ག་་ནང་གགས་ར་གནང་དཔ།

་་ན་་ས་ སམ་ང་ཁ་་འན་འལ་འར་ས་ངས་ནང་གགས་ར་གནང་བ་བས་།

་་ ༥ པ་ས་ ༢༧ ་ན་ཁ། ་་ ་ནམ་ན་་་
ས་་་མག་ ་ན་ཁ་་ ང་་མ་ལངས་པ་དཀའ་ངལ་
ལས་ ་འགས་ང་འཐབ་མ་གས་པར་ད་པ་ ས་གནས་་
ནང་གགས་ར་གནང་དཔ་ན། ་ག་ཆརཔ་དནམ་ལས་
་མ་དང་་ག་ ད་ཝང་ ་ལས་ བརཔ་ ད་ག་བ་ནང་་
ང་་མ་ལངས་པ་དཀའ་ངལ་འན་་དཔ་ན་པས།ཨ་ག་
འབད་བ་ན་ས་ད་འ་མ་ག་ཁར་ ་འགས་ང་འཐབ་

ཚར་་ན་ང་ ང་་དཀའ་ངལ་ལས་ ་་འ་མ་བགས་
མ་ཚད་ ལ་་ས་ས་གནས་ང་་་ནང་ངམ་ག་ འ་
བགས་དཔ་ན།
ད་ག་་་ང་་དཀའ་ངལ་་ ་་་པ་བན་ག་
དང་པ་ནང་ ང་ཁག་བདག་ངས་དང་ ་ནམ་ལས་ངས་་
ན་་ལ་བ་ལ་་ ་་་ད་པ་་ནམ་འལ་ཆས་
ན་མ་ ༦༩ པ།

ག་ངས་ ༡/༡

་་༢༠༡༦ ་་ ༥ པ་དང་ ༦ པ།

ང་འལ་་་ནམ་ག་ལས་ འ་བ་མན་ན་ཡར་འཕར་དང་ ང་ང་བ་་
ལས་མ་འ་བགས་དཔ།

་ ༢༠༡༦ ་ ༣ པ་ས་ ༧ ་ ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་
ཁག་་ང་ན་ ས་ན་འན་ན་བ་མག་ས་ ང་གར་
དབང་ག་བཟའ་ཁང་ནང་་ ང་འལ་་་ནམ་ག་ལས་ འ་
བ་མན་ན་ཡར་འཕར་དང་ ང་ང་བ་་ལས་མ་ར་་
འ་ད་བན་འལ་མཛད་ས་ ་མན་ག་་་ན་གནང་དཔ་
ན། ས་ན་འ་ཁར་མནམ་གཞན་ཡང་ པད་མ་དགའ་ཚལ་དང་
བས་གཡང་བ་ ང་གར་ང་ཁག་་ ང་བདག་དང་ང་རབ་
་ ལ་་་ནམ་ང་འལ་མ་དལ་ (IFAD) ལས་འ་
དན་་ ་ལས་ ལས་མ་ང་ཁག་ག་ལས་འ་དན་་ས་
བཅའ་མར་གགས་དཔ་ན། གཞན་ཡང་ འག་བཟའ་ད་ལས་
འན་དང་ ལ་ངས་དགའ་ད་དཔལ་འམས་ན་གས་ དལ་
ས་ན་ཁག་ བསམ་བ་ངས་ཁར་ཐབས་ས་ (SJI) ་ལས་
འས་་་ས་བཅའ་མར་གགས་དཔ་ན།
ང་འལ་་་ནམ་ག་ལས་ འ་བ་མན་ན་ཡར་འཕར་དང་
ང་ང་བ་་ལས་མ་འ་ཡང་ ན་མ་ག་བགས་འབད་ད་

པ་ ང་འལ་ལམ་དང་ང་འལ་ཡར་འཕར་ལས་འལ་ར་་
འ་ འ་མད་ན་པས། ལས་མ་འ་ས་ ་མ་ IFAD
་བ་ར་ག་ལས་འབད་བ་ལས་འལ་་ལས་ ཉམས་ང་
དང་ན་ཏན་བ་་ད་་་ ་བད་འབད་་ ལ་ཁབ་་ག་
མ་ན་་ ང་འལ་་་ནམ་དང་ ་ག་་ གནམ་གས་
ར་བ་ལས་བཀག་གཔ་བ་་་ བ་ར་འབད་་ན། ལས་
མ་འ་དགས་ན་ག་་རང་
ང་འལ་་་ནམ་ག་
ལས་ ངས་འབབ་ང་འབད་་་ ངས་འབབ་ཡར་ང་འབད་་
དལ་ངས་་དཀའ་ངལ་ལ་་འ་ན།
དང་ ASSAP ་མ་དལ་བ་ར་ ་ལར་ས་ ༡༤་༣
འབད་་ལས་མ་འ་ ་་ ༢༠༡༦-༢༠༢༢ ནང་འད་ ན་བ་
དང་ ང་གར་ པད་མ་དགའ་ཚལ་ བསམ་བ་ངས་ཁར་ བས་
ང་ ་ལས་ བས་གཡང་བ་བཅས་ ང་ཁག་ག་ནང་ ག་
བགས་འབད་་དང་ ལས་མ་ས་ད་བར་བ་འབད་བནམ་
IFAD

ན་མ་ ༦༩ པ།

ག་ངས་ ༡/༢

་་༢༠༡༦ ་་ ༥ པ་དང་ ༦ པ།

ང་འལ་་་ནམ་ག་ལས་ འ་བ་མན་ན་ང་

་་་ནམ་ན་་ས་ ་ན་ཁ་་ ་དཀའ་ངལ་
ད་པ་ད་ག་་ནང་གགས་ར་གནང་དཔ།

ལས་ གཞན་ང་ཁག་བ་རང་དང་ གསར་ང་ ཞལམ་ང་ ་ཁ་
་ནང་ཡང་ ད་བ་ང་འལ་ང་འལ་གཏང་་་བ་ར་
འབད་་ན་པས།

་བ་ལས་ ་འན་འལ་འར་ན་ག་ལས་ ་་དང་་་
གས་་ས་གནས་བ་ག་་ད་་་ནང་ལས་ ་འན་་
འ་བགས་དཔ་ན།་ན་ཁ་་ནམ་ང་པ་་ས་བ་
བ་འབད་་བམ་ ་འན་འལ་འར་་ ས་ན་་ད་
༢༤ ནང་འད་་་ཆ་དལ་མ་་ ༢༤༠༠ གནས་་འ་
ཡང་ དངས་ཡངས་གནང་དཔ་ན་པས།

ང་བ་་ལས་མ་འ་བགས་དཔ།

ང་ན་ས་གངས་བཤད་ནང་ IFAD ་་༣༦ ང་བ་
ར་འ་མད་་འབད་་་ བན་དགའ་ར་ད་ར་གངམ་
མ་ཚད་ ད་་ལས་མ་འ་ས་ འག་གང་ས་དགས་ན་
བ་ཐབས་་ བ་ར་འབད་ང་ར་གངས་། ས་ས་
གངས་་བམ་འབད་བ་ན་ ང་འལ་་་ནམ་ག་ལས་ འ་
བ་མན་ན་ཡར་འཕར་དང་ ང་ང་བ་་ལས་མ་འ་ ་
ནམ་ རང་མ་རང་ངས་འབད་་ འག་བཟའ་ད་ལས་འན་
ས་ ང་འལ་་བ་ར་ག་ ང་འལ་ག་་ བ་གཔ་
བ་་ན་ར་ན་པས། IFAD ་མ་ན་ ཨམ་ལག་་་
ལ་ས་འབད་བ་ན་ ད་་ལས་མ་འ་ IFAD ་ང་ལས་
མ་དལ་གས་རམ་མ་ས་གག་ན་ར་ན་པས་ འ་ཡང་
ད་བ་དང་བ་ར་་་ག་ན་་ མང་གསལ་ཅན་་་ཕན་
བན་གཔ་བ་་ན་ར་གངས་། ASAP ་བ་ར་
འ་འག་་འ་དང་པ་ནམ་དང་ འ་ཡང་ ་ག་་ འན་
ད་དང་ བ་ན་འབད་ཚར་བ་ལ་་ གནམ་གས་ར་བ་ལས་
བཀག་གཔ་བ་་་དགས་་ བ་ར་འབད་དཔ་ན་པས།
ལས་མ་འ་ད་འབད་ཚར་བ་ལ་ལས་ འ་དན་་ས་ ང་
མཁར་་ག་བགས་འབད་བ་ ལས་མ་འ་ག་ཚང་དང་
ང་མཁར་བ་འལ་ང་འལ་་བ་ནང་ གགས་ར་གནང་
དཔ་ན། བཅའ་མར་གགས་་་ས་ ད་ང་ དན་་༣ པ་
ས་ ༧ ལས་ ༡༡ ན་ ལས་མ་འ་ག་་འལ་ག་དང་
འལ་བ་ ་བར་ཞལ་འམས་ནང་ཡང་ བཅའ་མར་གགས་་
ན་པས། ད་་ན་ IFAD ས་ མ་དལ་་ལར་ ས་ཡ་ ༥༢.༩
་ག་གནང་ག་ལས་ ལས་འལ་དང་ལས་མ་ བན་་ག་
བ་ར་འབད་དཔ་ན་པས།
ན་་་་ བས་དངས་འམས། འཆར་ག་འ་དན། ང་གར།
ན་མ་ ༦༩ པ།

ག་ངས་ ༡/༣

ན་་ས་ ད་ཝང་ད་ག་ག་་ སམ་ང་ཁ་དང་་ར་ ་
ག་ད་ག་་ཡས་་ས་ ་མ་ད་ག་་ ང་ལ་ ་
ལས་རཔ་ད་ག་་ ད་ས་ཁ་་ནང་་ ་ནམ་ང་པ་་
དང་གག་ཁར་མཇལ་འལ་མཛད་གནང་དཔ་ན།
ན་་ས་ ད་ཝང་ད་ག་་ད་པ་ ་བ་ཁ་་ཡང་
གགས་ར་གནང་དཔ་མ་ཚད་ ་ར་་་གངས་གནང་
་ནང་ ་ནམ་ལས་ངས་ལས་ ་ཚན་གག་ལ་མགས་
རང་་མད་བ་་ན་་
བ་འལ་འབད་བ་གཏང་་
ནམ་དང་ ་མད་འ་ལས་བན་ མ་ངས་པ་་ ་བམ་
མ་ ང་་དཀའ་ངལ་འན་པ་བས་་ ལག་ན་འཐབ་
་ན་པས།
ད་ས་ཁ་་ ་ར་་ས་ན་་་་་ནང་ ་ས་ཁ་འ་
སར་འན་པ་བས་་ ་འན་འལ་འར་གས་་ ལག་
ན་འཐབ་དཔ་ལས་བན་ ས་མ་་ཟད་འ་མ་་གཔ་
མས་ར་ན་པས། ་་ན་་ས་གངས་་ནང་ ན་ཁག་
ཁ་ག་ལས་ ཟད་འ་མར་ཕབ་འབད་་་ གང་་ག་རམ་
ག་་་འབད་་ན་ན་ ་བ་འལ་འབད་་ར་ན་པས།
ད་་

་འན་འལ་འར་བད་་ག་མ་ལ་འབད་་

་་༢༠༡༦ ་་ ༥ པ་དང་ ༦ པ།

་་་ནམ་ན་་ས་ ་ན་ཁ་་ ་དཀའ་ངལ་ད་པ་ད་ག་་ནང་གགས་ར་གནང་དཔ།

་་ན་་མག་ང་ལ་་ ་འགས་ང་འབད་་་ནམ་ང་པ་་དང་མཇལ་འད་གནང་པ་བས།

འ་ལས་བན་ ད་ག་བ་ནང་་ ་ང་ ་ཀར་ ༤༠ ་
ག་ནང་ ་འགས་ང་འབད་་དཔ་མ་ཚད་ ་འན་འལ་
འར་ ཁ་ང་མ་ལ་འབད་་ནམ་ལས་ ་ནམ་ང་པ་
མངམ་་ ཕན་ག་ང་་་བ་བདཔ་ན་པས།

གཞན་ཡང་ ན་་ས་ འ་ད་ང་་ད་པ་ ADTC
དང་འན་ལས་ང་་ནང་ གགས་ར་གནང་དཔ་ན།
ན་་འབད་་ ཀ་ ན་འན། ང་ཁག་་ནམ་འ་དན།
་ན་ཁ།

གསོལ་འདེབས།

ས་ནམ་ག་འལ་་ དུས་དེབ་འདི་ནང་ རང་་དགས་བསལ་་ས་འཆར་དང་ ཕན་གས་ཅན་་བསམ་འཆར་་བད་་གས་བད་ད་་་ས་ སོ་ནམ་
དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ བ་ན་དང་བད་འལ་ལས་གག་་ག་ཚང་ནང་ ལས་མ་མ་ན་དང་ག་ཁར་ འལ་བ་མཛད་གནང་ར་ ་་ན།

འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་ཁ་བྱང་།

བ་ན་དང་བད་འལ་ལས་གག།
་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག།
འམ་མ་ཨང་ ༡༠༩༥། འག་མ་ག།
བད་འན་ཨང་: ༠༢-༣༢༣༧༦༥ / ༣༢༡༡༤༢ / ༣༢༢༨༥༥ / ༣༢༡༣༡༡
པར་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢-༣༢༤༥༢༠
གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་: ics@moaf.gov.bt or webmaster@moaf.gov.bt
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་: www.moaf.gov.bt 					

བ་བད་པ་ ཀ་བན་འན།

ན་མ་ ༦༩ པ།

ག་ངས་ ༤/༤

