སྐད་ར་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་འདི་་ཚེས་༡༨/༠༦/༡༥ ཅན་མའི་དན་སྐད་་ཡིག་ཆ་ལུ་གཞི་བཞག་་ཨིན།

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་སྟོན་ཨིན།

ལས་འགུལ་འ་ཤོག་བཟོ་ཚེས་

–

འ་ཤོག་དུས་མཐུན་བཟོ་ཚེས་

༢༢/༠༤/༡༥

ལས་འགུལ་མིང་

ཡར་དྲག་ཅན་་མ་འི་མཐའ་འཁོར་གཞི་ན་མཁོ་ཆས་ལས་འགུལ།

རྒྱལ་ཁབ་

འག་རྒྱལ་ཁབ།

ལས་འགུལ་/ལས་རིམ་ཨང་

༤༢༢༢༩༠༡༣

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་གཙོ་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་

འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་ལ་དང་ མ་འི་གཞི་ན་མཁོ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་

ནང་གསེས་་ཚན་

མ་་ཞབས་ཏོག་གཞན་ཚུ།

ཐབས་ས་ས་གཞི་

མཐའ་འཁོར་ཡུན་བརྟན་ཅན་་ཡར་འཕེལ། (ཨི་ཨེས་ཇི་)

གཞན།

མ་་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་ལ།

ཀུན་ཚང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་འཕེལ། (ཨའི་ཨི་ཇི་)
ལུང་ཕྱོགས་མཉམ་བབ་ (ཨར་སི་ཨའི་)

འར་བཅོས་་ཐབས་ལམ་

ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་དང་ མཉམ་བབ། (ཇི་ཨི་ཨེམ་)

ཕོ་མོ་མཉམ་བབ་་ད་རིམ་

ད་བ་གཉིས་པ་: ནུས་ཕན་ཅན་་ཕོ་མོ་མཉམ་བབ། (ཨི་ཇི་ཨེམ་)

གཞུང་ང་དང་གས་བ་གོང་འཕེལ། (ཇི་སི་་)



མ་དངུལ་གཏང་ནི།
ད་བ་/ལས་རོགས་་ རྣམ་གྲངས།
ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་



ཆ་འཇོག་ཨང་

མ་དངུལ་འང་ཁུངས།

ཆ་འཇོག་བ་པའི་དངུལ་
བསྡོམས་ (སྟོང་)

ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་

༨༥༥༡

༨༠༠

དམིགས་བསལ་མ་དངུལ་

མཐའ་འཁོར་དང་མི་འི་གནད་དོན་་བཅུད་དོན།

མཐའ་འཁོར་་འཆར་སྣང་།
–

ངེས་མེད་་གཞིས་ཆགས།
–

སྔ་རབས་་མི་ཁུངས།
–



འལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་ འལ་གཏོགས་ ས་བན།

ལས་འགུལ་བཟོ་བཀོད་་སྐབས་ལུ།

ཁེ་ང་འཆང་མི་གི་གྲངས་སུ་ ས་འཆར་བཀོད་པའི་མ་༩ གི་གནས་སྡོད་པ་ཚུ་དང་ འལ་ཡོད་གཞུང་་བའི་ལས་་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་་ཚུ་

མི་འི་འགོ་འདཔ་/ངོ་ཚབ་ཚུ་དང་ལས་་ཚུ་ གཞུང་མིན་ལས་་དང་ རོགས་རམ་ན་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། གོ་བར་ཞལ་འཛོམས་དང་ དམིགས་གཏད་
་ཚན་ས་བར་ བརྡ་དོན་ན་མི་གཙོ་ཅན་་ ་བ་ས་ལན་ལས་རིམ་ཚུ་ སྤྱང་ཀ་དང་ དཀའ་ག་ཅན་ཚུ་དོན་ལུ་ལས་རིམ་སོ་སོ་་བཞག་་ འགོ་
འན་འཐབ་འོང་། ལས་འགུལ་་ར་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ལས་རིམ་་སྐབས་ལུ་ ཁ་གསལ་་ན་ཏེ་ ས་བར་འབད་འོང་།
ལས་འགུལ་ལག་ལེན་་སྐབས་ལུ།
ལས་འགུལ་འདི་དང་

ལས་འགུལ་་ཁྱབ་ཚད་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་པའི་

མ་ཚུ་མཐའ་དཔྱད་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་

ལས་འགུལ་ཁྱབ་ཚད་བཀོད་ནི་གི་གོ་བར་

ཞལ་འཛོམས་འགོ་འན་འཐབ་ཅི། ལས་འགུལ་་ཚན་ས་ གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ ༢༠༡༧ ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ས་

འཆར་བཀོད་ནི་ཨིན་པའི་ བན་འལ་་བྱ་རིམ་གྲ་ག་བཟོ་ནི་ནང་ བ་འཇོག་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡི་: ༡. འཐུང་ཆུ་དང་གཙང་སྦྲའི་གལ་གནད་

ཞབས་ཏོག་དང་གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་ དམིགས་བསལ་དུ་འཐུང་ཆུའི་ཉེན་ང་སེལ་ནི། ༢. མཉམ་བབ་ཅན་་འཆར་གཞིའི་ཐབས་ལམ་དང་ལེན་འབད་ནི་

(ལུང་གཤོངས་དང་ མ་་ཆུ་གཤོངས་) ་ཚན་་འཆར་གཞི་ཨམ་ཚུ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གཞི་ན་མཁོ་ཆས་དགོས་མཁོ་དང་ མ་རྩ་ཚུ་འཆར་གཞི་དེ་ཚུ་

ནང་ལས་བཏོན་ནི། ༣. ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་་དོན་ལུ་ གཞུང་ར་མཉམ་རུབ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ནི་/དམིགས་བསལ་དུ་ཐིམ་ཕུ་དང་ཕུན་ཚོགས་ང་གིས་
གཙོས་པའི་མ་ཚུའི་འཛིན་ང་། ༤. མཉམ་བསྡོམ་ཐབས་ལམ་འཛིན་ང་གི་ཐོག་ལས་ ས་འཆར་བཀོད་པའི་མ་་བ་ཚུའི་ཡུན་བརྟན་ང་ང་བཟོ་ནི།
(ད་ དམིགས་བསལ་དགོས་དོན་་མ་འཁོར་བཙུགས་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་ཚུ་ལུ་ལཱ་ཤུལ་ལུ་གཞི་བཞག་་གན་འཛིན་སྤྲོད་ནི་ལ་སོགས་པ་) ༥.

ལྷན་ཁག་དང་ མ་་ རྫོང་ཁག་གི་གནས་རིམ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་འགུལ་་དོན་ལུ་ མ་འོངས་པའི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་དང་ བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གས་བ་གོང་འཕེལ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ གཙུག་་ང་ང་བཟོ་ནི་དང་ ལེགས་འར་འབད་ནི།



གསལ་བཤད།

ལས་འགུལ་་ཚན་ས་ མ་༩ གི་དོན་ལུ་ དངོས་གཟུགས་དང་ དངོས་མེད་་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ག་ར་གི་དོན་ལུ་ ན་འ�་འོས་འབབ་ས་འཆར་

ཚུ་ག་ར་བཟོ་འོང་། ་རིམ་༡ པའི་མ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འདི་གིས་གཤམ་གསལ་ཚུ་ཡང་འབད་ནི་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ (ཀ) འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཁྱད་རིག་གི་

གདམ་ཁ་ག་ར་ད་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ (ཁ) གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་གཞི་ན་མཁོ་ཆས་ནང་གསེས་ལས་འགུལ་ཚུའི་དོན་ལུ་ གཞི་ན་བཟོ་རིག་གི་བཟོ་བཀོད་
ཚུ་མཇུག་བ་ནི་ (ག) གནམ་གཤིས་ཐུབ་མི་དང་ ཆུའི་དྲན་ཚོར་ཅན་་མ་གོང་འཕེལ་་ཆ་ཤས་ཚུ་མཉམ་བབ་འབད་ནི། དེ་ཁ་ལུ་ ལས་འགུལ་་

ཚན་ས་ གཤམ་གསལ་ལུ་ཁྱབ་ནི་འདི་ཡང་: (༡) དངུལ་འལ་འཛིན་ང་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ ད་ས་དང་མས་དོན་ གས་བ་དང་
གཙུག་འི་གནད་དོན་དང་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་ཚུད་མི་ མཐའ་འཁོར་བརྟག་ཞིབ་དང་ ས་འཆར་བཀོད་པའི་ཕན་གནོད་ད་ཞིབ་ཚུའི་ གཞུང་ང་གི་ད་

ཞིབ་འབད་ནི། (༢) ལས་འགུལ་་དོན་ལུ་ ཕོ་མོ�་ཁེ་ཕན་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཕོ་མོ�་དང་ལེན་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་བས་ཏེ་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་

དང་ མི་འི་ཕན་གནོད་ད་ཞིབ། (༣) ཉེན་ང་གི་ད་ཞིབ་དང་ མཐའ་འཁོར་དང་ རང་བཞིན་་གཞིས་ཆགས་དང་ སྔར་འན་མི་ཁུངས་ཚུའི་དོན་ལུ་
གཞི་བཀོད་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་ནི། (འོས་འབབ་ཡོད་པ་ཅིན་)



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

ལས་འགུལ་ས་

ལུང་ཕྱོགས་འདྲ་མཉམ་ཅན་་ཡར་འཕེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ འཕྲལ་་གོང་འཕེལ་ལས་དོན་ཚུ་ནང་ལས་བཏོན་བཞག་མི་ (ལྷག་

པར་དུ་ འག་གི་ཤར་ཕྱོགས་དང་ དབུས་ཕྱོགས་ཚུ་ནང་) ཚུ་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་ཕན་ཐོགས་འོང་། འཐུང་ཆུ་དང་ གསང་སྤྱོད་ མ་་ལམ་དང་ ཆར་ཆུའི་

གཞི་ན་མཁོ་ཆས་ཚུའི་ (ཆུ་རུད་འཛིན་ང་གི་དོན་ལུ་) ཉེན་ང་དང་ ཆ་གནས་ ས་ཚད་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐོག་ལས་ མ་་ཞབས་ཏོག་ཆུ་ ཡར་
འཕེལ་གཏང་མི་དེ་གིས་



མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྔར་ལས་ལེགས་ཤོམ་དང་ གོང་ཚད་རན་ཏོག་ཏོ་ཐོབ་ཚུགས།་

གོང་འཕེལ་་མ།

–



ལས་འགུལ་བ་འབྲས།

བ་འབྲས་་གསལ་བཤད།

བ་འབྲས་་ཕྱོགས་ལུ་བྱ་རིམ།

–

–



བ་འབྲས་དང་ལག་ལེན་་བྱ་རིམ།
ལག་ལེན་ཡར་འཕེལ་་གནས་སྟངས།

ལས་འགུལ་བ་འབྲས་་གསལ་བཤད་

(བ་འབྲས་ ལས་དོན་དང་ གནད་དོན་ཚུ་)

–

–

གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་་གནས་སྟངས་

ལག་ལེན་/བཟོ་བན་་གནས་སྟངས།

–

–

མཁོ་ཆས་འར་བཅོས་
–



ཚོང་གི་གོ་སྐབས།

འགོ་ཐོག་ཐོ་བཀོད་ཚེས་གྲངས་

༡༧/༡༢/༢༠༡༣

ས་སྟོན་ཞབས་ཏོག།

ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་འདི་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཅན་་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚོང་་ཅིག་གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་འོང་། ཚོང་་དེ་གིས་

བསྡོམས་ས་ལས་ད་མི་གྲངས་ཟླ་ངོ་རེ་ལུ་༡༢.༥ ་དོན་ལུ་ རྒྱལ་འི་མཁས་མཆོག་གསུམ་དང་ ན་ས་ཐོག་ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་་མཁས་མཆོག་ ཟླ་ངོ་

རེའི་མི་གྲངས་༤༤ (ས་སྟོན་པ་༩) སྤྲོད་འོང་། ས་སྟོན་ཚོང་་འདི་ཡང་ ས་ཚད་-གོང་ཚད་་ ཆ་མས་ཚད་གཞི་༩༠:༡༠ (ལས་འགུལ་་མགུ་

གས་དྲག་དང་

རེ་འདོད་བད་པའི་བ་འབྲས་་ཕན་གནོད་ལས་བན་ཏེ་)

ས་ཚད་དང་

གོང་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་མི་གདམ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་དང་

འལ་ཏེ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་ས་འཆར་བྱ་་ལམ་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། རྒྱལ་འི་

ཉེན་ང་ས་སྟོན་པ་ཁ་ང་གཅིག་ཡང་ ངོ་རྐྱང་གི་ཐོག་ལུ་ མཁས་མཆོག་གི་ལྷན་ཐབས་་དོན་ལུ་བཙུགས་ནི་ཨིན། (ཟླ་ངོ་རེའི་མི་གྲངས་༣ ལུ་ན་ས་
བཀོད་དེ་ཡོད་) ཁྱད་རིག་ལས་འགུལ་འདི་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་མཁོ་བ་ཚུ་ག་ར་ ས་སྟོན་པ་ཚུའི་ལག་ལེན་་དོན་
ལུ་ཨེ་་བི་གི་ལམ་སྟོན་དང་འལ་ཏེ་འབད་ནི་ཨིན། (༢༠༡༣ ཅན་མ་ དུས་དང་དུས་ཚོད་ལུ་འ་སྣོན་འབད་མི་ལྟར་དུ་)
མཁོ་བ།
–

མཁོ་བ་དང་ས་སྟོན་་གསལ་བསྒྲགས།

http://www.adb.org/projects/46371-001/business-opportunities



དུས་ཚོད་རེའུ་མིག།

འགོ་ཐོག་གནང་བ།

–

དངོས་དོན་ཞིབ་འཇུག་

–

འཛིན་ང་བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛོམས།

–

ཆ་འཇོག་

1༡༢/༡༢/༡༣



དྲན་ན།
ཆ་འཇོག་ཨང་

ཆ་འཇོག་

ཁྱད་རིག་ལས་

༡༢/༡༢/༡༣

རོགས་ ༨༥༥༡



མཚན་རྟགས་
༠༩/༠༡/༡༤

དོན་ན་

དངོས་དོན་

༠༩/༠༡/༡༤

༣༠/༠༤/༡༥

མཇུག་བ།
༡༧/༠༥/༡༦

–

བཀོལ་སྤྱོད།
ཚེས་གྲངས་

ཆ་འཇོག་ཨང་

བ་གསོག་ཁག་འབག་སྤྲོད་ཐོ།
–

ཨེ་་བི་

–

གཞན་

(ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་སྟོང་ཕྲག་)

(ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་སྟོང་ཕྲག་)

བརྒྱ་ཆ་ངེས་ཏིག།

–

–

–

–

–

–

བ་གསོག་དངུལ་སྤྲོད་ཐོ།
–



–

ཁྱད་རིག་ལས་རོགས་དངུལ་བསྡོམས་ (ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་ སྟོང་ཕྲག་)
གནང་བ་ཨང་

ཁྱད་རིག་ལས་

རོགས་ ༨༥༥༡

ཆ་འཇོག་བ་པའི་

བསྐྱར་ཞིབ་དངུལ་

ཁས་ལེན་ཡོངས་

ཁས་ལེན་མེད་པའི་

སྤྲོད་བསྡོམས་

མ་སྤྲོད་པའི་ལྷག་

༨༠༠

༨༠༠

༣༥༢

༤༤༨

༧༧

༧༢༣

དངུལ་བསྡོམས་

བསྡོམས་

བསྡོམས་

ལྷག་ལུས་

ལུས་



འལ་བ་འཐབ་ས་དང་དུས་མཐུན་ཁ་གསལ།

འགན་འཁུར་ཅན་་ཨེ་་བི་འགོ་དཔོན།

ཀི་ཅི་ཏ་མ་ཀི། (ktamaki@adb.org)

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་ཕྱོགས་ལས་ཁུངས།

ལག་ལེན་ལས་།

–



ཡོངས་འལ།

ལས་འགུལ་ཡོངས་འལ་འཆར་་

http://www.adb.org/projects/42229-013/main

ལས་འགུལ་་ཡིག་ཆའི་ཐོ།

http://www.adb.org/projects/42229-013/documents

