
 
 

 

ལས་འགུལ་འ་ཤགོ་བཟ་ོཚེས་ – 

འ་ཤགོ་དུས་མཐུན་བཟ་ོཚེས་ ༡༩/༠༦/༢༠༡༥ 

 

ལས་འགུལ་མིང་  དཔལ་འབོྱར་འཛིན་ང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི ་ ལས་རིམ་༢ པ་། 

རྒྱལ་ཁབ་ འག་ 

ལས་འགུལ་/ལས་རིམ་ཨང་ ༤༦༣༧༡-༠༠༢ 

གནས་སྟངས་ ཆ་འཇོག་བ།  

ས་ཁོངས་་ས་གནས་ – 

རྒྱལ་ཁབ་་ལས་རིམ་ ཡངན་ཐབས་ས་གང་རུང་བཟོ་ནི་དང་ ལས་འགུལ་ཅིག་ལུ་མ་དངུལ་ན་ནི་ ཡངན་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ ཡངན་གཙ་ོརིམ་ན་ནི་གི་ཐད་ལུ་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་
དམིགས་བསལ་་ས་དཔྱད་ས་ཁོངས་ཡངན་ ས་མཚམས་་ཐད་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ མངའ་ཁོངས་ ཡངན་ས་གནས་ག་རང་འབད་རུང་ འདི་གི་མས་མཐུན་ 
ཡངན་ གནས་སྟངས་གཞན་་ར་ལས་ན་བད་འབད་ནི་གི་རེ་འདོད་མེད། 

་ཚན་ དངུལ་ས། 
མི་དམང་་ཚན་འཛིན་ང་། 

ནང་གསེས་་ཚན་ དངུལ་ཁང་གི་ལམ་ལུགས་དང་ དངུལ་ཁང་མེན་པའི་དངུལ་འལ་
གཙུག་་ཚུ། 
ཀུན་ཚང་དངུལ་ས། 
ཏི་རུ་དང་མ་རྩའི་ཚོང་ལམ། 
མི་དམང་ཟད་སོང་དང་དངུལ་ས་འཛིན་ང་། 

ཐབས་ས་ས་གཞི་ ཀུན་ཚང་དཔལ་འབོྱར་ཡར་འཕེལ། (ཨའི་ཨི་ཇི་) 

འར་བཅོས་་ཐབས་ལམ་ ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་དང་མཉམ་བབ་ (ཇི་ཨི་ཨེམ་) 
གཞུང་ང་དང་གས་བ་གོང་འཕེལ། (ཇི་སི་་) 
ར་་གོང་འཕེལ། (པི་ཨེས་་) 

ཕོ་མ་ོམཉམ་བབ་་ད་རིམ་ ད་རིམ་༣ པ་: ཕོ་མའི་ཆ་ཤས་དག་པ་ཅིག་ (ཨེས་ཇི་ཨི་) 

 

 

 

 

 

ལས་འགུལ་གནས་ད་འ་ཤོག། 

 

 

 
 

 

ལས་འགུལ་གནས་ད་འ་ཤོག་ནང་ ལས་འགུལ་ ཡངན་ ལས་རིམ་་ར་ལས་གནས་ཚུལ་བཅུད་དོན་བཀོད་དེ་ཡོད།: འ་ཤོག་འདི་ལཱ་འབད་བའི་

བསྒང་གི་ཨིནམ་ལས་ གནས་ཚུལ་ལ་ལོ་ཧེ་མའི་ཡིག་ཆ་ནང་མ་ཚུད་རུང་ཤུལ་ལས་ཐོབ་པའི་སྐབས་ལུ་བཙུགས་འོང་། ས་འདེབས་བཀོད་མི་ལས་འགུལ་

་ར་ལས་ གནས་ཚུལ་འདི་ ཚད་བཀོད་དང་ བརྡ་སོྟན་ཨིན། 
 



 མ་དངུལ་གཏང་ནི། 

ད་བ་/ལས་རགོས་་ རྣམ་གྲངས། ཆ་འཇོག་ཨང་ མ་དངུལ་འང་ཁུངས། 

ཆ་འཇོག་བ་པའི་དངུལ་

བསྡམོས་ (སྟངོ་) 

ཁྱད་རིག་ལས་རགོས་ ༨༩༠༡ ཁྱད་རིག་ལས་རགོས་ དམིགས་
བསལ་མ་དངུལ་ 

༧༠༠ 

བན་འལ་ ༣༢༥༨ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་མ་་དངུལ་ ༢༠,༡༠༠ 

གནང་ན། ༠༤༣༡ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་མ་འཕེལ་དངུལ་ ༡༦,༡༠༠ 

– – མཉམ་རོགས་ ༤༩,༣༠༠ 

བསྡམོས་ ཡུ་ཨེས་དྲ་ོལར་ ༨༦,༢༠༠ 

 

 ཉེན་ང་ད་བ། 

ཉེན་ང་གི་ད་བ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཁ་གསལ་མང་སུ་ཤེས་ཐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ནང་གཟིགས།  
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

མཐའ་འཁོར་ – 

ངེས་མེད་་གཞིས་ཆགས། – 

སྔ་རབས་་མི་ཁུངས། – 

 

 མཐའ་འཁོར་དང་མི་འི་འཆར་སྣང་གི་བཅུད་དནོ། 

མཐའ་འཁོར་་འཆར་སྣང་། 
མཐའ་འཁོར་ལུ་གནོད་པ་གང་ཉུང་ལས་མི་འོང་ནི་ ཡངན་ ས་ཉེས་་གནོད་པ་མེདཔ། 

ངེས་མེད་་གཞིས་ཆགས། 

ངེས་མེད་གཞིས་ཆགས་་གནོད་པ་མེད། དང་ལེན་ཐེབས་དགོཔ་མེད། 

སྔ་རབས་་མི་ཁུངས། 

སྔ་རབས་་མི་ཁུངས་ལུ་གནོད་པ་འོང་ནི་གི་རེ་བ་མེད། དང་ལེན་ཐེབས་དགོཔ་མེད། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adb.org/site/safeguards/safeguard-categories�


 

 འལ་བ་ཡདོ་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དནོ་དང་ འལ་གཏོགས་ ས་བན། 

ལས་འགུལ་བཟ་ོབཀོད་་སྐབས་ལུ། 

ལས་འགུལ་བཟོ་བཀོད་་སྐབས་ལུ་ འལ་ཡོད་གཞུང་གི་ལས་་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁེ་ང་འཆང་མི་གི་ས་བན་འབད་འོང་། བན་འལ་དངོས་དོན་
འཚོལ་ཞིབ་མ་དངུལ་སྤྲོད་ནི་གི་ དང་ལེན་སྐབས་ལུ་ འོས་འཚམས་་དྲན་ཚོར་་ཆ་ཤས་ཅིག་་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་་དང་ཨ་ལོ�་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
འག་ཨམ་འི་ཚངོ་ལས་མཐུན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ས་བན་འབད་ཡི། 

ལས་འགུལ་ལག་ལེན་་སྐབས་ལུ། 

ལག་ལེན་་སྐབས་ལུ་ འལ་ཡོད་གཞུང་གི་ལས་་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁེ་ང་འཆང་མི་གི་ས་བན་འགོ་འན་འཐབ་འོང་། 

 

 གསལ་བཤད། 

ཡུན་བརྟན་ཡར་འཕེལ་་ཐབས་ལམ་ན་ང་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨེ་་བི་གི་ འག་གི་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་ས་ ༢༠༡༣-༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ 
རྒྱ་ཁྱབ་དངུལ་འལ་འཛིན་ང་གི་གནད་དོན་ནང་ གཞུང་གི་གས་བ་རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོ་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། འདི་གི་དོན་ལུ་ ཧེ་མའི་དཔལ་
འབོྱར་འཛིན་ང་ལས་རིམ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་འོག་ལུ་ ལེགས་འར་འགོ་འན་འཐབ་་ཡོད་མི་གི་འཕོྲ་མཐུད་དེ་ ས་འཆར་བཀོད་པའི་ལས་རིམ་་
དམིགས་གཏད་བད་དོ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ (༡) དངུལ་རྐྱང་དང་བུ་ལོན་འཛིན་ང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ དེ་གིས་འབད་ ཤོག་དངུལ་ལག་ལེན་རྩ་བརྟན་
བཟ་ོཞིནམ་ལས་ གཞུང་གིས་འཐོན་ཁུངས་དཀོན་དྲགས་དེ་ འཇོན་ཚད་ཅན་་སྤྱོད་ལམ་ཐོག་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ འོང་འབབ་འོང་ཐོ་དང་ 
བུ་ལོན་སླར་སྤྲོད་་བར་ན་རེ་འདོད་མེད་པའི་ཆ་མ་མཚུངསམ་མི་འཐོན། (༢) འོང་འབབ་འཛིན་ང་གཏང་ནི་དང་ དེ་གིས་འབད་ ཁྲལ་་གཞི་འགྱམ་རྒྱ་
བད་གཏང་་ ཡར་དྲག་ཅན་་ཁྲལ་་བདག་ང་གི་ཐོག་ལས་འོང་འབབ་བ་ལེན་ཡར་དྲག་གཏང་ཞིནམ་ལས་ འཆར་དངུལ་ཆད་ན་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་
གསོ་འབད་དེ་ འག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ འངོ་འབབ་འང་མའི་གནས་རིམ་་ཐོག་ལུ་ལྷོད་མི་དང་འལ་ཏེ་ འཆར་དངུལ་འདི་འི་གནང ་ན་དང་ བན་འལ་
ཚུ་ལུ་བན་དགོ་མི་དེ་མར་ཕབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གོང་འཕེལ་་གཞི་བཀོད་ལས་རིམ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ས་འགབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། 
(༣) དངུལ་ལས་དང་གསོག་འཇོག་འཛིན་ང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ དེ་གིས་འབད་ དངུལ་འལ་་ཚན་་བརྟན་གཞི་ དངུལ་ཁང་གི་བན་དངུལ་
བསྐྱར་འང་ལས་འཐོན་མི་ཉེན་ཁ་ཚུ་མར་ཕབ་ཐོག་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་འོང་། ཡར་དྲག་ཅན་་རྒྱ་ཁྱབ་དངུལ་འལ་འཛིན་ང་དེ་ ལེགས་འར་འདི་ཚུ་
གི་ཐོག་ལས་བ་མི་དེ་གིས་ རུ་པི་གི་གསོག་འཇོག་དཀའ་ངལ་གཞན་མི་ལས་བན་ཏེ་འཐོན་མི་ངེས་མེད་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ མ་འོངས་པ་ལུ་དངུལ་
སྤྲོད་ལྷག་ལུས་་དཀའ་ངལ་འང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་ཆ་ན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དཔལ་འབོྱར་བསྐྱར་གསོ་ཡུན་བརྟན་འང་ཚུགས་
འོང་། ས་འཆར་བཀོད་མི་ཡུན་བརྟན་དཔལ་འབོྱར་འཛིན་ང་ལས་རིམ་༢ པ་འདི་ནང་ ད་ས་ལུ་བན་པའི་གནང་ན་དང་བུ་ལོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིནམ་དང་ 
འདི་ཡང་ སྔ་རིམ་དང་འལ་ཏེ་གོ་རིམ་བགས་མི་ད་ས་ལེགས་འར་་ལག་ལེན་དང་མཐུད་འལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་གིས་ གཞུང་
ལུ་ལེགས་འར་་ཐབས་ལམ་དང་ དུས་ཐོག་ལག་ལེན་ལུ་ལས་རོགས་འབད་ནི་ནང་རྒྱབ་ར་འབད་འོང་། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ལས་འགུལ་་གཞི་ན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་/ལུང་ཕྱོགས་ཐབས་ས་དང་འལ་མཐུད། 

ས་ལོ་༢༠༡༢ ནང་རུ་པི་མ་ལང་བའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ འག་པའི་དཔལ་འབོྱར་་བརྟན་གཞི་ལུ་ ཡུན་བརྟན་དཔལ་འབོྱར་འཛིན་ང་
ལས་རིམ་་ལག་ལེན་མཐར་འལ་ཅན་་ཕན་འདེབས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ས་འཆར་བཀོད་པའི་ལས་རིམ་བན་འལ་ ཡུན་བརྟན་དཔལ་འབོྱར་
འཛིན་ང་ལས་རིམ་༢ པ་དེ་ནང་ གཤམ་གསལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུའི་ཐོག་ལས་ འག་གཞུང་ལུ་འཆར་དངུལ་རྒྱབ་ར་ཁ་ང་ཚུ་ཚུད་མི་འདི་ཡང་ (༡) 
དུས་ཐུང་གི་དོན་ལུ་ དཔལ་འབོྱར་བསྐྱར་གསོ་ཡུན་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་རྒྱ་ཁྱབ་དངུལ་འལ་འཛིན་ང་འཕོྲ་མཐུད་དང་ ཤུགས་ཅན་བཟ་ོནི། (༢) དུས་
འང་གི་དོན་ལུ་ དཔལ་འབོྱར་ཡར་འཕར་ཚད་མས་སླར་བཟོ�་དོན་ལུ་ དངུལ་འལ་་ཚན་གཙུག་་ཚུ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི། (༣) ཡུན་རིང་གི་དོན་ལུ་ 
དཔལ་འབོྱར་སྣ་མང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ར་་དང་ གཞི་ན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་་དོན་ལུ་ གཙུག་་ཚུ་བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། འག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རགོས་ཐབས་ས་༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ གོང་འཕེལ་སོང་བའི་དངུལ་འལ་་ཚན་ཅིག་མེད་མི་དེ་ ར་་དང ་ 
གཞི་ན་མཁོ་ཆས་ནང་མ་རྩ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་གལ་འཚབས་ཅན་་དཀའ་ངལ་ཅིག་་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ཡུན་བརྟན་དཔལ་
འབོྱར་ཡར་འཕར་་དོན་ལུ་ ན་མཁོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཅིག་པ་ ༼༢༠༡༣-༢༠༡༨༽ ་འགོ་ལུ་གཞུང་གི་གོང་
འཕེལ་་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་ ཨེ་་བི་གི་ཐབས་ས་༢༠༢༠ གི་གཙོ་རིམ་ཚུ་དང་འལ་ཏེ་ ས་འཆར་བཀོད་པའི་ལས་རིམ་འདི་གིས་ གཤམ་གསལ་ལུ་
དམིགས་གཏད་བད་ཐོག་ལས་ གཞུང་གི་མ་རྩའི་ཚོང་ལམ་འཆར་གཞི་ཨམ་ལུ་ལྷན་ཐབས་དང་ རྒྱབ་ར་འབདཝ་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ (༡) རྒྱལ་ཡོངས་
གསོག་འཇོག་འཚོལ་བ་ (༢) བྱ་་ཡང་དག་འཐབ་མི་དངུལ་ཁང་་ཚན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ (༣) མ་རྩའི་ཚོང་ལམ་གོང་འཕེལ་དང་ དངུལ་ཁང་མེན་
པའི་དངུལ་འལ་གཙུག་་གི་དོན་ལུ་ མས་དོན་དང་ སྟངས་འཛིན་ གཙུག་འི་གཞི་བཀོད་ཚུ་རྩ་བརྟན་བཟ་ོནི། ལས་རིམ་༢ པའི་འོག་ལུ་དངུལ་
འལ་་ཚན་དང་འལ་བའི ་ད་ས་ལེགས་འར་འདི་གིས་ མ་གུང་གི་གསོག་འཇོག་གང་ཉུང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་ནི་དང་ ར་་དང་ གཞི་
ན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་ཚུགསཔ་དང་ འདི་ཡང་ དུས་རིང་དངུལ་སྤྲོད་གདམ་ཁ་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས་མི་ལུ་བན་དགོ། དངུལ་འལ་་
ཚན་གོང་འཕེལ་་ཁ་ང་ལུ་ འག་གཞུང་གིས་ འཆར་གཞི་བཅུ་གཅིག་པའི་འོག་ལུ་ ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གིས་ གཞི་འགྱམ་ཆེ་བའི་དཔལ་འབོྱར་གོང་འཕེལ་
ཡར་སེང་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚངོ་གི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ ད་ས་ལེ་ཤ་ཅིག་ལེགས་འར་འབད་ནི་གི་འཆར་སྣང་བཀོད་དེ་ཡོད། 
གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ ཨེ་་བི་གི་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རོགས་ཐབས་ས་༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཅན་མ་ཚུ་རྟགས་མཚུངསམ་་ ས་འཆར་བཀོད་པའི་ལས་
རིམ་འདི་གིས་ མ་དངུལ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཡར་དྲག་དང་ ཚོང་ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་དགོས་མཁོ་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི་ མ་རྩ་
བཙུགས་མི་ཚུའི་ཉེན་བ་ ཁྲལ་སྤྲདོ་ནི་གི་བྱ་རིམ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི ་ རྩ་བརྟན་ཅན་་མི་དམང་་ཚན་གཞུང་ང་ལ་སོགས་པའི་ མ་རྩ་བཙུགས་མི་
གི་ཡིད་ཆེས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལུ་དམིགས་གཏད་བད་འོང་། གཞི་ན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཅན་་མ་དངུལ་་
གདམ་འཐུ་ནང་ གཞུང་གི་གས་བ་དང་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་ཡང་ གན་འཛིན་སྤྲདོ་ཐབས་ཚུ་ ཆུར་བན་ག་མེའི་འོང་འབབ་བརྟག་ཞིབ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐགོ་
ལས་ མས་དོན་དང་ གཙུག་འི་དགོས་མཁོ་ཚུ་གི་ར་ལས་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ འག་ལུ་རང་དབང་གི་་ནོར་མ་དངུལ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཡར་དྲག་གཏང་འོང་། གཞི་ན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་་དོན་ལུ་ གཞུང་ར་མཉམ་རགོས་་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ཡར་དྲག་གཏང་
འངོ་། 

 

 གོང་འཕེལ་་མ། 

ཡུན་བརྟན་ཡར་འཕེལ་་ཐབས་ལམ། 

 

 ལས་འགུལ་བ་འབྲས། 

བ་འབྲས་་གསལ་བཤད། བ་འབྲས་་ཕྱགོས་ལུ་བྱ་རིམ། 

ཡར་དྲག་ཅན་་རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོྱར་བརྟན་གཞི་ – 

 



 

 བ་འབྲས་དང་ལག་ལེན་་བྱ་རིམ། 

ལས་འགུལ་བ་འབྲས་་གསལ་བཤད་ 
ལག་ལེན་ཡར་འཕེལ་་གནས་སྟངས།  
(བ་འབྲས་ ལས་དནོ་དང་ གནད་དནོ་ཚུ་) 

ཡར་དྲག་ཅན་་རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོྱར་འཛིན་ང་ 
རྩ་བརྟན་བཟོ་བའི་དངུལ་འལ་་ཚན་གོང་འཕེལ་ 

– 

གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་་གནས་སྟངས་ ལག་ལེན་/བཟ་ོབན་་གནས་སྟངས། 

– – 

མཁོ་ཆས་འར་བཅོས་  

– 

 

 ཚངོ་གི་གོ་སྐབས། 

འགོ་ཐགོ་ཐ་ོབཀོད་ཚེས་གྲངས་ ༡༣/༠༡/༢༠༡༥ 

ས་སྟནོ་ཞབས་ཏགོ་ཚུ། 

ས་སྟོན་ཚོང་་འདི་ཡང་ ཁྱད་མཆོག་སྦོམ་ཡོད་པའི་མཁས་མཆོག་གི་དགོ་མི་ལས་བན་ཏེ་ ས་ཚད་-གོང་ཚད་་ ཆ་མས་ཚད་གཞི་༩༠:༡༠ ས་ཚད་
དང་ གོང་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་་ ས་སྟོན་ལག་ལེན་་ལམ་སྟོན་དང་འལ་ཏེ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ཨིན། (༢༠༡༣ ཅན་མ་ དུས་དང་དུས་ཚོད་ལུ་
འ་སྣོན་འབད་མི་ལྟར་དུ་) ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་འོག་གི་དངུལ་སྤྲོད་ཚུ་ག་ར་ ཨེ་་བི་གི་ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་ལག་དེབ་དང་འལ་ཏེ་འབད་
འོང་། (༢༠༡༠ ཅན་མ་དུས་དང་དུས་ལུ་འ་སྣོན་འབད་མི་ལྟར་དུ་) 

མཁོ་བ། 

མཁོ་བ་འདི་ ཨེ་་བི་གི་མཁོ་བ་ལམ་སྟོན་དང་འལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་འངོ་། (༢༠༡༣ ཅན་མ་དུས་དང་དུས་སུ་འ་སྣོན་འབད་མི་ལྟར་དུ་) 

མཁོ་བ་དང་ས་སྟནོ་་གསལ་བསྒྲགས་ཚུ། 

http://www.adb.org/projects/46371-002/business-opportunities  

 

 དུས་ཚདོ་རེའུ་མིག། 

འགོ་ཐགོ་གནང་བ། ༠༢/༠༦/༡༥  

དངོས་དནོ་ཞིབ་འཇུག་ ༠༢/༠༢/༡༥ - ༠༦/༠༢/༡༥  

འཛིན་ང་བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛམོས། ༡༦/༠༣/༡༥  

ཆ་འཇོག་ ༠༢/༠༡/༡༥  

 

 

 

 



 དྲན་ན། 

ཆ་འཇོག་ཨང་ ཆ་འཇོག་ མཚན་རྟགས་ དནོ་ན་ 
མཇུག་བ། 

དངོས་དནོ་   

བན་འལ་༣༢༥༨ ༠༢/༠༦/༡༥ – – ༣༡/༡༢/༡༦ – – 

  

 བཀོལ་སྤྱདོ། 

ཚེས་གྲངས་ ཆ་འཇོག་ཨང་ 

ཨེ་་བི་ 

(ཡུ་ཨེས་དྲ་ོལར་སྟངོ་ཕྲག་) 

གཞན་ 

(ཡུ་ཨེས་དྲ་ོལར་སྟངོ་ཕྲག་) བརྒྱ་ཆ་ངེས་ཏིག། 

བ་གསགོ་ཁག་འབག་སྤྲདོ་ཐ།ོ 

– – – – – 

བ་གསགོ་དངུལ་སྤྲདོ་ཐ།ོ 

– – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 

 གན་འཛིན་་གནས་རིམ། 

གན་འཛིན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ད་བ་ནང་ ད་རིམ་ས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་- ས་ཞིབ་འབད་བའི་ས་ཁྲ་ཚུ་དང་ ཉེན་ང་ མི་་ ་ཚན་ དངུལ་
འལ་ དཔལ་འབོྱར་ གཞན་ཚུ་ཨིན། གན་འཛིན་ལུ་གནས་མ་གནས་འདི་ཡང་ གཤམ་གསལ་ཁྱད་ཚད་ཚུ་སྦྱོར་འཇུག་འཐབ་ཐགོ་ལས་ད་བ་གི་ཐོག་ལུ་
ཚད་འཇལ་འབདཝ་ཨིན་: (༡) ཡིད་ཆེས་དྲངོམ་—ད་བ་འདི་ནང་གི་གན་འཛིན་ག་ར་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ མཐོ་ཤོས་རང་ཡངས་ཆག་གཅིག་བཞག་ཆོགཔ་ 
(༢) ད་ཡིད་ཆེས་དྲངོམ་—ད་བ་འདི་ནང་གི་གན ་འཛིན་མཐོ་ཤོས་གཉིས་ལུ་མ་གནས་པ་ (༣) ད་བ་འདི་ནང་གི་གན་འཛིན་གསུམ་ ཡངན་ དེ་ལས་
མངམ་ལུ་མ་གནསཔ། མི་དམང་བརྡ་དོན་ད་ས་༢༠༡༡ ཅན་མ་ལྟར་དུ་ ལས་འགུལ་དངུལ་འལ་ས་བད་་དོན་ལུ་ གན་འཛིན་ལུ་གནས་མ་གནས་
ཚད་འཇལ་འདི་ བདེ་ག་གི་དོན་ལུ་མན་འབོད་འབད་༠༢/༠༤/༢༠༡༢ གི་ཤུལ་ལས་འབད་མི་ལས་འགུལ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ཁྱབ་ཨིན། 

ཆ་འཇོག་ཨང་ 

ད་བ་ 

་ཚན་ མི་་ དངུལ་འལ་ དཔལ་འབྱརོ་ གཞན་ ཉེན་ང་ ལས་འགུལ་དངུལ་འལ་ས་བད་ 

ད་བ་ – – – – – – – 

 

 འལ་བ་འཐབ་ས་དང་དུས་མཐུན་ཁ་གསལ། 

འགན་འཁུར་ཅན་་ཨེ་་བི་འགོ་དཔནོ། ()  

འགན་འཁུར་ཅན་་ཨེ་་བི་ལས་ཁུངས། ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལས་ཁུངས། 

འགན་འཁུར་ཅན་་ཨེ་་བི་་ཚན། མ་་གོང་འཕེལ་ཆུའི་་ཚན། ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕོྱགས་ལས་ཁུངས། 

ལག་ལེན་ལས་། –  

 



 ཡངོས་འལ། 

ལས་འགུལ་ཡངོས་འལ་འཆར་་ http://www.adb.org/projects/42229-013/main  

ལས་འགུལ་་ཡིག་ཆའི་ཐ།ོ http://www.adb.org/projects/42229-013/documents  
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