ས་ནམ་རིག་འཕེལ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨་སྤྱི་ཟླ་༥་པ་དང་༦་པ།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

ལྷུན་རྩེ་སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨོ་ཆས་ཐོན་སྐྱེད་ཡུན་བརྟན་གནས་ཐབས་ལུ་ ལཱ་ཚུ་འབད་དོ་ཡོདཔ།

ཨོ་ཆས་ཐོན་སྐྱེད་ཡུན་བརྟན་གྱི་སྒོ་ལས་ གྲོང་གསེབ་འཚོ་བའི་

ལས་རིམ་འདི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཨོམ་གྱི་རིགས་

གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ནང་འདྲེན་

རྣམ་ མར་དང་དར་ཚིལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་

འཐབ་ཡོད་པའི་ཨོ་ཆས་རིགས་རྣམ་ཚུ་ མར་ཕབ་གཏང་ཐབས་

ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ ཨོ་ཆས་རིགས་རྣམ་ཚུ་ མར་ཕབ་

ལུ་ ལྷུན་རྩེ་སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ཡར་

འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ ཨོམ་གྱི་

འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་གཙོ་རིམ་བཟུང་སྟེ་ ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་

ཐོན་སྐྱེད་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ཐབས་དང་ ཆག་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་

ཨིན་མས།

ལྷུན་རྩེ་གྱི་མི་སེར་ས་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧ -

སྟག་མོ་ཆུ་དང་སྨིན་རྒྱས་ རྒྱ་རེད་དང་གནས་ཀྱི་སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན་
ཚུ་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༧ - ༢༠༡༨་ ལོ་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཆེ་བའི་བལ་ལ་
བ་༥༥་བརྒྱ་ཆ་༣༠་ཕབ་ཆག་དང་ སྒོ་ནོར་གྱི་ཉེན་བཅོལ་ཐོག་
REDCL

་ལས་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཐོག་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༢༠༡༨་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ལེགས་བཅོས་ལྡན་པའི་ ནོར་གྱི་ཁྱིམ་
༡༣༥་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཙང་སྦྲ་ལྡན་པའི་ནོར་གྱི་ཁྱིམ་
རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒོ་ནོར་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ རྩིས་ས་དང་
ལྕགས་ཤོས་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནོར་གྱི་ཆག་
དང་ རྩྭ་ཆག་ཡར་སེང་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གུང་གངས་༣༡་ལུ་
ལྕགས་རྭ་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཐོན་རིམ་ ༧༦ པ་ཨང་༣་པ། ཤོག་གྲངས་༡/༥

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨་སྤྱི་ཟླ་༥་པ་དང་༦་པ།

ཨོ་ཆས་ཐོན་སྐྱེད་ཡུན་བརྟན་གྱི་དམིགས་གཏད་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་

དེ་ལས་ སྨད་མཚོ་འབདཝ་ད་ ཨོ་ཆས་ཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་གསུམ་

སྒོ་ནོར་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལས་རིམ་དེ་ འབྲུག་གཞུང་དང་

དགུན་གྱི་རྩྭ་ཆག་ཉམས་སྲུང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་

IFAD

རིགས་བརྒྱུད་སྤེལ་ནིའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས།

CARLEP-

གིས་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ གཞི་བཙུགས་འབད་

ཨིན་མས། ད་ལྟོ་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ནང་ སྨིན་རྒྱས་དང་སྟག་མོ་ཆུ་

སྤྱི་ཟླ་༥་པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༣་ལུ་ ཐྱིམ་ཕུ་ལུ་སྦེ་ མི་རྗེ་ས་ནམ་བློན་པོ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ ཡུ་རོབ་གཅིག་བསྡོམས་ཚོགས་པའི་གཞུང་
ཚབ་ མི་རྗེ་ཏོ་མསི་ཀོཛི་ལོའོས་ཀི་༼Tomasz Kozlowski༽དང་ འཐུས་མི་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ མཇལ་འཕྲད་མཛད་གནང་ཡོདཔ།

འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་ བསུ་བ་དང་འབྲེལ་ མི་རྗེ་ས་ནམ་བློན་པོ་

མཐུད་དེ་རང་ གྲོགས་རབ་ཚུ་བྱིན་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་མ་

མཆོག་གིས་ ཡུ་རོབ་གཅིག་བསྡོམས་ཚོགས་པ་འདི་ སོ་ནམ་

ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གོང་འཕེལ་ཉུང་མཐའ་འགྱོ་བའི་

དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་མི་ མཉམ་འབྲེལ་པ་

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་རུང་ གོང་འཕེལ་སོང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ད་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་

གལ་ཁར་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ནང་

དེ་ཡང་བག་ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་སྤྱོད་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་

སྒྱུར་བཅོས་སྦོམ་སྦེ་རང་འགྱོ་འོང་ཟེར་གསུངས་ཡི། བློན་པོ་གིས་

ཨིན་མས། མི་རྗེ་ཏོ་མསི་ཀོཛི་ལོའོས་ཀི་༼

བཟའ་འཐུང་རང་དྲོངས་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་གཙོ་བོ་

Kozlowski༽གིས་

Tomasz

འབྲུག་དང་ ཡུ་རོབ་གཅཆིག་བསྡོམས་

ཚོགས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གསུང་གྲོས་སྐབས་ འབྲུག་ལུ་འཕྲོ་

ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་གསུངས་ཡོདཔ་ད་ དམིགས་དོན་སྒྲུབ་
ཐབས་ཀྱི་ གོ་སྐབས་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་དོན་ཚུ་གི་
ཐོན་རིམ་ ༧༦ པ་ཨང་༣་པ། ཤོག་གྲངས་༢/༥

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨་སྤྱི་ཟླ་༥་པ་དང་༦་པ།

ཐོག་ལས་གསུང་གྲོས་ཚུ་གནགང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།ཞལ་

འབྲུག་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༥་པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢་ལས་༢༤་ཚུན་སྡོད་ཡོདཔ་

འཛོམས་དེ་མཇུག་བསྡུ་མི་དང་འབྲེལ་ མི་རྗེ་ཏོ་མསི་ཀོཛི་ལོའོས་

ད་ སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ཡུ་རོབ་གཅིག་བསྡོམས་ཚོགས་པའི་ཚོང་

ཀི་༼Tomasz

འབྲེལ་ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་དང་ འབྲུག་དང་ཡུ་རོབ་

Kozlowski༽

གིས་ མི་རྗེ་བློན་པོ་མཆོག་

ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་སྐོར་ལས་གསུངས་

གཅིག་བསྡོམས་ཚོགས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་སྲིས་

གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་དང་ ཚོགས་པ་

བྱུས་དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠་གི་ཤུལ་ལས་མཉམ་འབྲེལ་འཆར་

དེ་གི་གྲོགས་རམ་དེ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་

གཞིའི་གསུངས་གྲོས་ནང་གལ་གཏོགས་མཛད་གནང་ནི་ཨིན་

ལས་ཡང་བསྐྱར་གསུངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།སྡེ་ཚན་དེ་

མས།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་༦་པའི་སྤྱི་ཚེས་༢་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཁྲི་མངའ་སྲོལ་

ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཤིང་གསརཔ་འཛུག་སྐྱོང་དང་ སྔར་གྱི་

གྱི་ཉིནམ་དང་འབྲེལ་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་

ཤིང་ཚབ་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཉིནམ་དེ་ཁར་ རྒྱལ་

ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་བའི་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཉིནམ་

ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དང་གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་གྲོང་སྡེ་ནགས་

ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དུས་ཅི་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་

ཚལ་ཚུ་ནང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ལྕངམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཤིང་

ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཤིང་གི་ལྕངམ་ཚུ་བཙུགས་ཐོག་ལས་

སྟོང་ཕྲག་༧༥༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།བརྩི་

ཉིནམ་དེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཉིནམ་དེ་ཁར་ ས་གནས་

རང་རྫོང་ཁག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་

གཞུང་དང་ ཁས་བླངས་པ་ཚུ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཐོག་ལས་

མཆོག་གིས་ གམ་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་ལུ་སྦེ་ བྱང་ཆུབ་ཤིང་
ཐོན་རིམ་༧༦པ་ཨང་༣་པ།ཤོག་གྲངས་༣/༥

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨་སྤྱི་ཟླ་༥་པ་དང་༦་པ།

བཙུགས་གནང་ཐོག་ལས་ ཉིནམ་དེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡོདཔ་ད་ ཐྱིམ་

ཨིན་མས།དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁས་བླངས་པ་༨༠་དེ་ཅིག་གིས་ ཏཱ་ར་ཡ་

ཕུ་ལུ་ཡང་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་

ན་སྒྲིང་ཁྱིམ་ལས་ དུར་ཁྲོད་ཚུན་ ཝང་ཆུ་མཐའམ་འདའ་སྟེ་

ས་གནས་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ལྕངམ་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་

ལྕངམ་༨༠༠་དེ་ཅིག་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་

མས། དེ་ཡང་ ས་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་དྲགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་

འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་

འགོ་འདྲེན་ཐོག་ ལྷན་ཁག་གི་ལས་བྱེདཔ་དང་བདེ་སྲུང་ དེ་

དང་ འབརུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ འགོ་དཔོན་དང་

ལས་ ཨིསི་ཀེན་ཀེཕེ་སྒེར་དབང་ཚད་འཛིན་དང་ ཏཇི་བཀྲིས་

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ སྡེཔ་སི་ཕར་ཁ་ལུ་སྦེ་ཧེ་མ་མེ་རྐྱེན་ཤོར་ཡོད་

ལས་ཁས་བླངས་པ་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ མི་གངས་

པའི་ས་གནས་ནང་ ལྕངམ་༤༥༠༠་དེ་ཅིག་བཙུགས་ཡོདཔ་མ་

༣༠༠་དེ་ཅིག་གིས་

ཀུན་གསལ་ཕོ་བྲང་ལུ་སྦེ་ ལྕངམ་ ༡༥༠༠་དེ་ཅིག་བཙུགས་ཡོདཔ་

ཚད་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱིས་རྩ་ལུ་མར་ཕེ་ལུ་སྦེ་ལྕངམ་

དང་ དེ་བསྒང་ དྲུང་ཆེན་གྱིས་ཉིནམ་དེ་གི་ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་ ང་

༣༠༠་དེ་ཅིག་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

བཅས་རའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ནགས་
ཚལ་ཁྱབ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༦༠་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྕངམ་བཙུགས་
པར་འོང་མི་ ཁས་བླངས་པ་ཚུ་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ཡོདཔ་

ཐོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གོང་འཁོད་ལྕངམ་འཛུག་སྐྱོང་རྐྱངམ་ཅིག་
གིས་མ་དོ་བར་ སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་
ལྕངམ་༡༠༠༠་ལྷགཔ་ཅིག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྩི་རང་ལུ་སྦེ་ ས་གཞི་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།

ཐོན་རིམ་ ༧༦ པ་ཨང་༣་པ། ཤོག་གྲངས་༤/༥

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨་སྤྱི་ཟླ་༥་པ་དང་༦་པ།

ཉིནམ་གསུམ་གྱི་ ས་གཞི་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོར་བརྡར་འདི་

ལུ་ ས་གཞི་ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐབས་ལམ་

རྩི་རང་རྫོང་ཁག་ མཚོ་གླིང་མཁར་རྒེད་འོག་ མཚོ་གླིང་མཁར་

དང་རིག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ ས་བཅུད་ཉམས་པའི་ས་ཞིང་

སྟོད་དང་སྨད་སྤྱི་འོག་ནང་ལས་ མི་གངས་༣༢ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་

དང་ མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ངོ་

ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་འདི་གི་ དམིགས་ཡུལ་འདི་ ས་གཞི་ཡུན་

སྤྲོད་འབད་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གི་ མ་ཚད་ དངོས་སྟོན་

བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ གྲོང་གསེབ་མི་

འགྲེམ་སྟོན་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག སྦྱོང་བརྡར་

སེར་ཚུ་ལུ་སྤེལ་ཏེ་ སྦྱོང་བརྡར་འདི་ལས་ཐོབ་པའི་ ཡོན་ཏན་དང་

ལས་རིམ་འདི་ མཚོ་གླིང་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་མ་

ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ལོ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་དང་ ས་གཞི་བཅུད ་

དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ རྩི་རང་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་མི་

ཉམས་བཀག་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ཨིན་མས། སྦྱོང་བརྡར་པ་ཚུ་

སྟོབས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག།

འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་ཁ་བྱང་།

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་: ictd@moaf.gov.bt or

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་སྡེ་ཚན།ས་ནམ་ལྷན་ཁག

webmaster@moaf.gov.bt

འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་༡༠༩༥།འབྲུག་ཐིམ་ཕུག།

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ: www.moaf.gov.bt

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་:༠༢-༣༢༣༧༦༥/༣༢༡༡༤༢/༣༢༢༨༥༥/༣༢༡༣༡༡

ཐོན་རིམ་ ༧༦ པ་ཨང་༣་པ། ཤོག་གྲངས་༥/༥

