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1. Introduction
The renewable natural resources (RNR) sector in Bhutan 
comprises of agriculture, livestock, and forestry sub-sectors. It is a 
primary sector and provides employment and livelihoods to 58% 
of Bhutan’s population (LFS 2015). In 2015, it contributed 
16.67% of the Gross Domestic Product (GDP).Agriculture (Crops) 
sector was the main driver of the primary sector’s growth, which 
contributed 2.82 percentage points. Livestock and Forestry 
contributed 0.96 and 0.78 respectively to the primary sector’s 
growth (NAS, 2016).Agriculture and livestock activities along 
with collection and utilization of non-timber forest products 
(NTFPs) dominate livelihood, employment, and income in the 
farming community. Thus, the RNR sector has a critical role to 
play in the achievement of the national objective of economic self-
reliance. 

According to RNR Statistics 2016, Bhutan’s two main cereal 
crops are paddy and maize, the production of which is 83,332MT 
and 82,035MTrespectively. The other cereals are buckwheat, 
wheat, barley, and millet. Most cereals are consumed 
domestically, but domestic production is insufficient and Bhutan 
imports significant volume of rice (72,306 MT) and wheat (12,898 
MT)to supplement domestic production. Bhutan also produces 
fruit such as apples (6,587MT), mandarin (42,700MT), and are
canut (9,467 MT)and vegetables, especially chilli(9,907MT) and 
potato (58,820 MT). Overall, Bhutan is a net exporter of fruits, 
mainly to India and Bangladesh. Annual export amounted to 
19,495MT (3790MT apples, 15,546MT mandarin oranges, and 
159MTarecanut)against 2,802 MT import, in 2016. 
Bhutan's main livestock products are dairy (milk, butter, and 
cheese), eggs, meat (beef, pork, yak, chicken, and mutton), fish 
and wool. Apart from eggs, Bhutan is a net importer of other 
livestock products indicating substantial domestic demand that 
needs to be met.
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༡ ངོ་སོད།
འབྲུག་གི་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་་ནང་ སོ་ནམ་དང་ སྒོ་ནོར་ དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཡན་ལག་
ལས་སྡེ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།ལས་སྡེ་་འདི་གཙོ་བོ་་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འབྲུག་གི་མི་རོབས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥༨ དེ་ཅིག་ལུ་ལཱ་
གཡོག་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཀྱི་གོ་སྐབས་སོདཔ་་ཨིན། ལས་མིའི་གྲངས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༥ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ ལུ་ ལས་སྡེ་འདི་གི་ཧོང ས་ལས་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་བསོམས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༦ ༦༧ ཕན་འདེབས་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སོ་ནམ་ ལོ་ཐོག་ ལས་སྡེ་དེ་གིས་ ལས་སྡེ་གཙོ་ཅན་ཡར་འཕེལ་བཟོ་ནི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་
༢ ༨༢ ཕན་འདེབས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ལས་སྡེ་གལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན། དེ་ལས་ སྒོ་ནོར་དང་ ནགས་
ཚལ་གྱི་ཧོངས་ལས་ ལས་སྡེ་གཙོ་ཅན་གྱི་ཡར་འཕེལ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༠ ༩༦ དང་༠ ༧༨ རེ་ཕན་འདེབས་བྱུང་སྟེ་ཡོད། 
རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་༢༠༡༦  སོ་ནམ་ཞིང་་པའི་་མི་སྡེ་ནང་འཚོ་བའི་གནས་སངས་དང་ ལཱ་གཡོག་ དེ་ལས་ 
འབབ་ཁུངས་བཟོ་ཚུགས་མི་ངོ་མ་རང་སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཤིང་མིན་ནགས་ཚལ་ཐོན་
སྐྱེད་བསྡུ་ལེན་དང་ བཀོལ་སོདའབད་ནི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་
སྐྱེད་ལས་སྡེ་འདི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ དཔལ་འབོར་རང་མགོ་རང་དྲོངས་གྲུབ་ནི་ནང་ འགན་འཁུར་ཁག་
ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཕོག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་རྩིས་དཔྱད་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་གི་འབྲུ་སྣ་གི་ལོ་ཐོག་གཙོ་བོ་རང་
རེད་དང་ གེ་ཟ་གཉིས་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ འདི་གཉིས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་བསོམས་མེ་ཀྲིག་ཀོན་༨༣ ༣༣༢ དང་ མེ་ཀྲིག་
ཀོན་༨༢ ༠༣༥ རེ་འཐོན་ནུག། འབྲུ་སྣ་གཞན་གྱི་རིགས་ བོཝ་དང་ རྒྱ་རེད་ ཀར་ གཡང་རེད་ཚུ་ཨིན་། འབྲུ་སྣ་
མང་ཤོས་རང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ཟ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་
ཏེ་ འདི་གི་ལྷན་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ་ཆུམ་ མེ་ཀྲིག་ཀོན་༧༢ ༣༠༦ དང་ ཀར་ མེ་ཀྲིག་ཀོན་
༡༢ ༨༩༨  འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ ཨེ་པཱལ་ མེ་ཀྲིག་ཀོན་
༦ ༥༨༧ དང་ ཚལ་ལུ་ མེ་ཀྲིག་ཀོན་༤༢ ༧༠༠  དོ་མ་ མེ་ཀྲིག་ཀོན་༩ ༤༦༧ ལ་སོགས་པའི་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་
ཡང་ཐོནམ་མ་ཚད་ ཚོད་བསྲེས་ཚུ་དང་དམིགས་བསལ་དུ་ཨེ་མ་ མེ་ཀྲིག་ཀོན་༩ ༩༠༧ དང་ ཀེ་བ་ མེ་ཀྲིག་ཀོན་
༥༨ ༨༢༠ འཐོནམ་ཨིན།སྤྱིར་བཏང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ཤིང་འབྲས་འདི་ གཙོ་བོ་རང་རྒྱ་གར་དང་ བང་ལ་
དེཤ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནང་་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལུ་ ཕྱིར་ཚོང་ཡོངས་བསོམས་་ མེ་ཀྲིག་ཀོན་ 
༡༩ ༤༩༥  ཨེ་པཱལ་མེ་ཀྲིག་ཀོན་༣༧༩༠ དང་ ཚལ་ལུ་མེ་ཀྲིག་ཀོན་༡༥ ༥༤༦ དོ་མ་མེ་ཀྲིག་ཀོན་༡༥༩ འཐབ་
ཡོད་ས་ལས་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ མེ་ཀྲིག་ཀོན་༢༨༠༢ འདི་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
འབྲུག་གི་སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་གཙོ་བོ་ ཨོམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ ཨོམ་ མར་ དར་ཚིལ་  དང་ སྒོང་རྡོག་་ དེ་ལས་ ཤའི་
ཐོན་སྐྱེད་ ནོར་ཤ་ ཕག་ཤ་ གཡག་ཤ་ བ་ཤ་ ར་ཤ་ ་དང་བལ་ཚུ་ཨིན། ་སྒོང་རྡོག་གི་ཐོན་སྐྱེད་མ་བརྩི་བར་ 
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The main NTFPs produced are mushrooms, cordyceps and other 
Medicinal and Aromatic plants (MAP). Bhutan is essentially a net 
exporter of these products,exporting4MT, 1MT, and1.5 MT
respectively (RNR Statistics, 2016).
A Vision for Peace, Prosperity and Happiness (Bhutan 2020) and 
the Economic Development Policy of Bhutan (2016) recognize the 
RNR sector as the backbone and one of the five jewels for socio-
economic development in the country. The emphasis is deepened 
by the role that the RNR sector can play in economic growth, 
poverty reduction and employment generation. 

In the past resources in the RNR sector was majorly focussed on 
enhancing production and marketing efforts were secondary. 
However, with market opportunities for RNR produce opening up 
as the country grows, the RNR marketing policy (RNR MP)is thus 
timely and strives to create an enabling environment for 
commercialization of the RNR sector, thereby enhancing RNR 
sector’s contribution towards poverty alleviation, employment 
generation, rural development and economic self-reliance.  

The RNR marketing policy covers those areas where the state 
assumes primary responsibility for providing support to enable 
smallholder crop, livestock, and NTFP producers to 
commercialize their production and add value to their primary 
produce. This policy spells out the key interventions and 
instruments to be applied by the Royal Government in the 
marketing of RNR produce and products. 
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སྒོ་ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་གཞན་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ནང་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ནང་
འཁོད་ཀྱི་མཁོ་མངགས་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་སོན་མི་འདི་ གྲུབ་དགོཔ་ཡོད། 
ཤིང་མིན་་ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་ངོ་མ་རང་ ཤ་མུ་དང་ དབར་རྩྭ་དགུན་འབུབ་ དེ་ལས་གཞན་སྔོ་སྨན་དང་ དྲི་བཟང་
གི་ཤིང་་རིགས་ཚུ་ཨིན་པས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བོ་རང་གོང་གི་ཐོན་སྐྱེད་དེ་ཚུ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ཨིནམ་ལས་ ཐོན་
སྐྱེད་བསོམས་ མེ་ཀྲིག་ཀོན་༤ དང་མེ་ཀྲིག་ཀོན་༡ དེ་ལས་ མེ་ཀྲིག་ཀོན་༡ ༥ རེ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་སྟེ་འདུག། 
སླར་འབྱུང་རྩིས་དཔྱད་༢༠༡༦ ཅན་མ་
ཞི་བདེ་དང་ འབོར་པ་ དེ་ལས་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་འཆར་སྣང་ འབྲུག་༢༠༢༠  དང་ འབྲུག་གི་དཔལ་འབོར་གོང་
འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༦ ཅན་མ་ནང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སྡེ་དཔལ་
འབོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ཅིག་དང་ ནོར་བུ་ལྔ་གི་གྲངས་ལས་གཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
ཡོད། རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ལས་སྡེ་གི་ཧོངས་ལས་ དཔལ་འབོར་ཡར་འཕེལ་དང་ དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ དེ་
ལས་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་ནང་ འགན་འཁུར་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབག་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
བརྩོན་ཤུགས་ཐེབས་སྦེ་རང་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།
འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ལས་སྡེ་གི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་གཙོ་བོར་
བཏོན་ཏེ་ ཚོང་ལམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་གལ་གནད་ཆུང་བ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག།  ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་
འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུའི་ཚོང་ལམ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡར་འཕར་འགྱོཝ་
བཞིན་དུ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་ དགོཔ་ངེས་ཏིག་གི་དུས་ཚོད་ཅིག་གུར་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་
དང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་གིས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འབདཝ་ད་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེདཔ་བཞིན་དུ་ ལས་སྡེ་་འདི་གི་ཧོངས་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དབུལ་ཕོངས་རྩ་མེད་གཏང་ནི་དང་ ལཱ་
གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་དང་ དཔལ་འབོར་རང་མགོ་རང་འདྲོངས་བཟོ་ནི་ལུ་
ཕན་འདེབས་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས།
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་ནང་ ལོ་ཐོག་དང་ སྒོ་ནོར་ ཤིང་མིན་ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་འབོར་
ཚད་ཉུང་སུ་བཏོན་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཁེ་སང་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་ནི་དང་ ་ཐོན་སྐྱེད་ངོ་མ་་གུར་ཁེ་ཕན་
ཐེབས་འབྱུང་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་གི་ཐབས་ལམ་དང་བར་འཛུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ རང་བཞིན་སླར་
འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་དང་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ཐབས་བྱུས་ཚུའི་སྐོར་ལས་གསལ་
བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།  
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2. Rationale
The rationale behind the RNR marketing policy are to: 
• Enhance Bhutan's ability to commercially exploit its seasonal 

and agro-climatic comparative advantages in agriculture 
production in general and in some niche RNR products in 
particular.

• Enable RNR sector to play an important role as an engine of 
economic growth and development.

• Stimulate growth and employment opportunities in the rural 
sector which will slow down the rural-urban migration 
phenomenon.

• Augment the important and efficient role played by women in 
the RNR produce  marketing,

• Enable small-holder farmers to contribute to household and 
national food security, social stability, and harmony, by 
participating in the RNR produce marketing,

• Transform from a primarily subsistence to a commercial and 
market orientated farming, leading to transformational growth 
and improvements in the rural economy in particular and the 
national economy in general. 

3. Policy Context and Guiding Principles
There are many policy and legislative frameworks that influence 
the way in which this RNR marketing policy has been formulated 
and the way in which it will be implemented. 

The RNR Marketing Policy is guided by the following documents, 
plans and policies;
• Constitution of the Kingdom of Bhutan and the Development 

Philosophy of Gross National Happiness (GNH),
• The National Five-Year Plans and Economic Development 

Policy (EDP 2016),
• Laws, Rules and Regulations and policies of the MoAF,
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༢   ཁུངས་ལྡན།
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་བཟོ་དགོ་པའི་ཁུངས་འདི་ཡང་
 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་དང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་གནས་གོང་ཅན་གྱི་ རང་བཞིན་

སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ནམ་དུས་དང་ གནམ་གཤིས་ལས་བརྟེན་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཁེ་སང་
ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་དང་།

 རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་འདི་དཔལ་འབོར་ཡར་འཕེལ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱའགན་འཁུར་གལ་ཅན་
འབག་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ།

 གྲོང་གསེབ་ཚུ་ནང་ ཡར་སྐྱེད་་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ གྲོང་གསེབ་
ལས་ཁྲོམ་ཁར་གནས་སོ་འགྱོ་མི་གི་དཀའ་ངལ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ།

 ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་ནང་འགན་འཁུར་གལ་ཅན་དང་འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་
འཐབ་་མི་ལུ་ རྒྱབ་སོྣན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ།

 སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ 
ཁྱིམ་གུང་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ མི་སྡེའི་བརྟན་གཞི་ཚུ་ནང་་ཕན་འདེབས་འབད་ཚུགསཔ་
བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ།

 སོ་ནམ་འཚོ་བའི་གནས་སངས་་འདི་ ཟ་འཐུང་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་མི་ལས་ཚོང་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་པའི་སོ་
ནམ་གྱི་ལཱ་ལུ་བསྒྱུར་བ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དང་ སྒོས་སུ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་
དཔལ་འབོར་ལུ་གསར་འགྱུར་གྱི་ཡར་འཕེལ་དང་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ།

༣  སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐབས་དོན་དང་ ལམ་སོན་གྱི་གཞི་རྩ།
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ལེ་ཤ་
དང་རྟ་དྲངས་ཏེ་བརྩམ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ལག་ལེན་འདི་ཡང་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་གྱི་གཞི་བཀོད་ལྟར་དུ་
འཐབ་ནི་ཨིན། 
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་ གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་ འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ སྲིད་
བྱུས་ཚུ་གི་ལམ་སོན་ཐོག་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཡངཿ

 འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས།
 རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཚུ་དང་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༦ ཅན་མ།
 སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་ སྒྲིག་གཞི་ སྲིད་བྱུས་ཚུ།
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• Laws, Rules and Regulations and policies of other Royal 
Government of Bhutan (RGoB) agencies,

• Laws, Rules and regulations and policies that cuts across 
sectors such as gender, youth, environment and climate 
change 

Overall guiding principles for RNR marketing

The overall guiding principles for RNR marketing policy (RNR-
MP) are as follows:

• Government interventions shall be limited to the creation of an 
enabling market environment and correction of market failures
to enable Bhutanese farmers and private sector to reap the 
maximum benefits from the RNR sector, in a sustainable 
manner,

• The role of the government is to act as a facilitator and enabler 
in the marketing system rather than as a direct actor; and ensure 
support towards strengthening service structures, the market 
environment, and market mechanisms,

• Government interventions shall as much as possible give 
preference to targeted non-market instrument over direct price 
interventions,

• The RNR-MP shall forge partnerships between government and 
international non-government organizations (NGOs), the
private sector, cooperatives, producer and marketing groups and 
individual producers and  agri-businessmen,

• Where feasible, the government shall promote procurement and 
consumption of locally grown and value added products, i.e. 
“Buy Bhutan preference principle”
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 འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ ལས་སྡེ་ཚུའི་ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་ སྒྲིག་གཞི་ སྲིད་བྱུས་ཚུ།
 ཕོ་མོའི་གནད་དོན་དང་ ན་གཞོན་ མཐའ་འཁོར་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡེ་ཚན་སྣ་ཚོགས་

ལུ་ཁྱབ་པའི་ ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་ སྒྲིག་གཞི་ སྲིད་བྱུས་ཚུ།

རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་སོན་གཞི་རྩ།
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ལམ་སོན་གྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ཡངཿ
 འབྲུག་པའི་སོ་ནམ་པ་ཚུ་དང་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་གྱི་སོད་

ལམ་ཐོག་ལུ་ཁེ་ཕན་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་འབྱུང་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་བར་འཛུལ་་འདི་ བ་སབས་བདེ་བའི་
ཚོང་ལམ་གྱི་གནས་སངས་བཟོ་ནི་དང་ ཚོང་ལམ་ནང་སབས་མ་བདེཝ་འཐོན་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ལུ་
རྐྱངམ་ཅིག་ ཚད་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་།

 གཞུང་གི་འགན་འཁུར་འདི་ ཐད་ཀར་དུ་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་་མེན་པར་ ཚོང་
འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ཕན་འདེབས་དང་ བ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ཚུ་ཨིན།  དེ་ལས་ཞབས་ཏོག་གི་
བཟོ་བཀོད་དང་ ཚོང་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ ཚོང་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་
ངེས་བརྟན་འབད་་དགོ།

 གཞུང་གིས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཐད་ཀར་གྱི་གོང་ཚད་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ནང་བར་འཛུལ་མ་འབད་བར་ དམིགས་
གཏད་ཅན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཐབས་ལམ་ ལུ་གཙོ་རིམ་བཏོན་
དགོ།

 རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ གཞུང་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ 
སྒེར་སྡེ་ མམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ ཐོན་སྐྱེད་བཏོན་མི་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་སྡེ་ཚན་ ངོ་རྐྱང་གི་ཐོན་སྐྱེད་བཏོན་མི་
དང་ སོ་ནམ་ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གི་བར་ན་མམ་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ།

 འོས་འབབ་ཡོད་ས་ལུ་ གཞུང་གིས་ “འབྲུག་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཉོ་ནི་ལུ་གཙོ་རིམ་བཏོན་ནི་གི་གཞི་རྩ་” དང་འདྲཝ་
སྦེ་ ནང་འཁོད་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་དང་ བཟོ་སོར་འབད་བའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ ཟ་་སོད་
འབད་ནི་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ།
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4. Vision, Mission and Goals

Vision
A competitive and efficient marketing system for RNR products 
within the framework of GNH.

Mission
• Develop RNR marketing systems to stimulate commercial 

production in consonance with the domestic, regional, and
global market dynamics,

• Create conducive environments to promote equal participation 
and access by all players across the RNR value chain to 
increase exports and substitute imports,

• Enhance Competitiveness of RNR products and promote 
growth of an entrepreneurial culture in agri-business,

• Create and support markets and marketing of commodities that 
are important components of the food security basket,

• Promote a whole value chain approach to ensure 
commercialization, specialization, and profitability of 
operations. 

Goals
The goals of RNR MP are to:

• Creating enabling RNR marketing environment by addressing 
legislative and regulatory challenges, and encourage greater 
private sector involvement and investment in the RNR sector,

• Enhance the livelihoods of all actors across the value chains by 
adopting international good practice in risk management 
strategies that focus on long-term RNR development to 
generate gainful employment and equitable distribution of 
income, and ensure balanced regional development,
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༤  འཆར་སྣང་དང་ དམིགས་གཏད་ དམིགས་དོན།
འཆར་སྣང་།
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ དོ་འགྲན་
ཅན་དང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས། 
དམིགས་གཏད།
 ནང་འཁོད་དང་ ལུང་ཕོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་ཐབས་རིག་ཚུ་དང་ཤོ་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཚོང་

འབྲེལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཚོང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་
བཟོ་ནི།

 ཕྱིར་ཚོང་ཡར་སེང་གཏང་ནི་དང་ ནང་འདྲེན་གྱི་ལག་ཚབ་འབད་ཐབས་ལུ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་
ནང་ གྲལ་གཏོགས་པ་ག་ར་གིས་ འདྲ་མམ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་ནི་དང་ ཐོབ་སོད་ཡར་དྲག་གཏང་
ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་གནས་སངས་བཟོ་ནི།

 རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུའི་དོ་འགྲན་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ སོ་ནམ་ཚོང་ལས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་
རིག་རྩལ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།

 ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཨིན་པའི་ མཁོ་ཆས་ཚུའི་ཚོང་ལམ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་
ཐབས་ལམ་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

 ཚོང་འབྲེལ་ཅན་དང་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་ ཁེ་སང་ཅན་གི་ལག་ལེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་གི་
ཕན་ཐོགས་་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རོགས་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།

དམིགས་དོན།
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ཡང་ཿཿ
 ཁྲིམས་དང་ ཚད་འཛིན་གྱི་སབས་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་ཚུ་སེལ་ནི་དང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལས་སྡེ་ནང་

སྒེར་སྡེ་གི་གྲལ་གཏོགས་དང་ མ་རྩ་བཙུགས་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་སྟེ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཚོང་
འབྲེལ་གྱི་གནས་སངས་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ།

 གནས་གོང་གི་ཕན་ཐོགས་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡུན་
རིང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་
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• Promote the development of RNR products by enhancing the 
necessary infrastructure and human capacity, ensuring access to 
finance, and strengthening markets and marketing information, 
and 

• Promote RNR commodity marketing to add value to RNR 
products, taking into account other social, economic, and 
political factors and mainstreaming gender and environmental 
components. 

5. Policy Objectives and Statements
The overall policy objective is to enhance the competitiveness, 
efficiency, and effectiveness of the RNR marketing system; to 
provide improved market access for small-holder farmers and 
cottage, small, and medium industry; to provide better quality 
products to the consumer at a reasonable price; and contribute 
towards local and national economic development.

The RNR-MP comprises six strategic objectives consistent both 
with the challenges facing the country and with international good 
marketing practice:

• Policy objective 5.1: Strengthen the policy environment and 
institutional framework

• Policy objective 5.2: Enhance RNR product value addition
• Policy objective 5.3: Strengthen RNR marketing infrastructure
• Policy objective 5.4: Enhance access to RNR marketing finance
• Policy objective 5.5: Enhance RNR commodity marketing
• Policy objective 5.6: Strengthen RNR marketing information 

and risk management
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གི་གོ་སྐབས་བཟ་ོནི་དང་ འབབ་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདྲ་མམ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ལུང་ཕོགས་འདྲ་
མམ་གྱི་གོང་འཕེལ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ།

 མཁོ་གལ་ཅན་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ མི་སོབས་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ མ་དངུལ་ཐོབ་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ ཚོང་ལམ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ཐོག་ལས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་
ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།

 རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལུ་ གནས་གོང་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབོར་ སྲིད་
དོན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ དེ་ལས་ ཕོ་མོདང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་མམ་བསྡེབས་འབད་དེ་ རང་བཞིན་སླར་
འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།

༥  སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་ བརྗོད་དོན།
སྤྱིར་བཏང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ཡང་ འབོར་ཚད་ཆུང་བའི་སོ་ནམ་པ་ཚུ་དང་ ནང་བཟོ་ ཆུང་རིམ་དང་
འབྲིང་རིམ་བཟོ་གྲྭ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡར་དྲག་ཅན་གྱི་ཚོང་ལམ་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་དང་ ཉོ་སོད་པ་ལུ་འོས་འབབ་དང་
ལྡན་པའི་གོང་ཚད་ཐོག་ལུ་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ཚུགས་ནི་ དེ་ལས་ས་གནས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་
ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དོ་
འགྲན་དང་ འཇོན་ཐངས་ ནུས་ཕན་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཐོན་ཏེ་ཡོད་པའི་གདོང་ལེན་ཚུ་དང་ 
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་གཉིས་ཆ་རང་རྟགས་མཚུངམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་
ཡུལ་དྲུག་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་
 སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༡ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།
 སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༢ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་གནས་གོང་ལྷན་ཐབས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།
 སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༣ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་རྩ་བརྟན་བཟོ་

ནི།
 སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༤ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་མ་དངུལ་ཐོབ་སོད་ཡར་དྲག་

གཏང་ནི།
 སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༥ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚོང་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།
 སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༦ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་དང་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་རྩ་

བརྟན་བཟོ་ནི།
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Policy objective 5.1: Strengthen the policy environment and 
institutional framework
The process of globalization and trade liberalization is constantly 
changing the roles and functions of public and private actors. As a 
developing country with limited technological and economic 
capacity, Bhutan could benefit from these global phenomena by
strengthening its limited legislative, macroeconomic, and trading 
environment. However, these instruments need to be harmonized 
with the different sectors tonsure fair play among the actors in the 
value chain and business service providers and to promote
consumers’ confidence. 

The policy objective is to strengthen the policy environment and 
institutional framework to enhance responsible competition and 
sustainable business acumen, ensure easy entry and exit in 
businesses, and smoothen trading difficulties. 

The relevant Ministries/Agencies Shall:

5.1.1. Develop a Strategy Paper for the development of RNR 
marketing sector based on the RNR Marketing Policy.

5.1.2. Review the strengths and weaknesses of the DAMC as an 
organization in its capacity to deliver effective public 
service and accordingly re-organise and strengthen the 
human capital to implement the RNR-MP, Strategy and 
Action Plan.

5.1.3. Review the roles of the various state actors (DAMC, 
FCBL, BLDCL, BAIL etc.) to enhance coordination 
among themselves and with the private sector thereby 
strengthening the RNR marketing system.
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སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༡ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།
འཛམ་གླིང་ཆིག་འགྱུར་དང་ སྒྲིག་ཡངས་ཀྱི་ཚོང་གི་བ་རིམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་དམངས་དང་སྒེར་སྡེའི་གྲལ་གཏོགས་
པ་ཚུ་གི་འགན་འཁུར་དང་ བ་སྒོ་ཚུ་རྒྱུན་རིམ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བཅོས་འགྱོཝ་ཨིན་པས། ཁྱད་རིག་དང་ དཔལ་
འབོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲིམས་དང་ རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་ ཚོང་གི་གནས་སངས་ཚུ་ཡོངས་སུ་རོགསཔ་སྦེ་མེད་མི་འདི་ རྩ་
བརྟན་བཟོ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སངས་འདི་ཚུ་ལས་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བསྒྲིག་ཚུགས། ཨིན་
རུང་ ཁེ་ཕན་འཆང་མི་གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་དང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་གི་བར་ན་དྲང་བདེན་གྱི་གོ་སྐབས་ངེས་བརྟན་
བཟོ་ནི་དང་ ཉོ་སོད་པ་ཚུའི་ཡིད་ཆེས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་དང་གཅིག་ཁར་ གཅིག་མཚུངས་
བཟོ་དགོཔ་ཡོད།
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ཡང་ འགན་འཁྲི་ཅན་གྱི་དོ་འགྲན་དང་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཡར་
དྲག་གཏང་ནི་ ཚོང་ལས་ནང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འཛུལ་ནི་དང་འཐོན་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་ ཚོང་གི་ལཱ་ནང་བ་
སབས་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་
རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ་ཿཿ
༥ ༡ ༡ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་

འབྲེལ་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཅིག་བཟོ་དགོ།
༥ ༡ ༢ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་

གྲུབ་ཚུགས་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཇོན་ཚད་དང་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་བསྟུན་གྱི་ མི་སོབས་ལྕོགས་གྲུབ་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་
སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བྱུས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

༥ ༡ ༣ ལས་སྡེ་དེ་ཚུའི་བར་ན་དང་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་མམ་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐོག་ལས་ རང་བཞིན་ཐོན་
སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲལ་གཏོགས་ལས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
འགན་འཁུར་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ ཟ་སོད་ལས་འཛིན་ འབྲུག་སྒོ་
ནོར་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ འབྲུག་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་ཚད་འཛིན་ལ་སོགས་པ་
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5.1.4. Establish and maintain a system to provide policy 
guidance to government through studies and research on 
market dynamics and pricing policies and practices on a 
regular basis.

Policy objective 5.2:Enhance RNR product value addition
As in many developing countries, Bhutan produces a wide variety 
of RNR products, but the country has yet to maximize the
economic benefits that it can derive from marketing RNR 
commodities. This is partly due to inadequate knowledge of 
appropriate value-adding technologies, coupled with poor 
infrastructural facilities and the absence of coherent policy 
support. The result is that the Bhutanese private sector in general 
and RNR products in particular, for the most part fail to spark an 
interest in innovative farming and agri-food processing. 

Value addition entails upgrading of functions, processes, and 
products. This value-addition ladder generates employment at 
successive stages – a critical necessity given the burgeoning youth 
population and shrinking absorptive capacity in other sectors.

The policy objective is to build capacity and encourage the 
adoption of processing technologies and practices that reduce 
post-harvest losses.

The relevant Ministries/Agencies Shall:

5.2.1. Support post-harvest storage, processing, and value 
addition.

5.2.2. Institute special programmes to encourage the private 
sector in RNR processing, and empower women and youth 
for increased participation in RNR marketing.
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༥ ༡ ༤ དུས་རིམ་ཐོག་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འགྱུར་བ་་དང་ གོང་ཚད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ལག་ལེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
ཞིབ་འཇུག་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་འབད་ཐོག་ལས་ གཞུང་ལུ་སྲིད་བྱུས་ལམ་སོན་ཕུལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལམ་
ལུགས་གཞི་བཙུགས་དང་ ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༢ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་གནས་གོང་ལྷན་ཐབས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།
གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་
སྐྱེད་དབྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་འཐོནམ་ཨིན་རུང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་སྟེ་ 
དཔལ་འབོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་མི་ འདི་ཡང་ གནས་གོང་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་རིག་འོས་འབབ་ཅན་
ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེད་པའི་ཁར་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱིར་སྒེར་སྡེ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་
ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ གསར་གཏོད་ཅན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་དང་ སོ་ནམ་ཟ་ཆས་བཟོ་སོར་
འབད་ནི་ལུ་སོ་བ་ལེན་མ་ཚུགས་པར་ལུསཔ་ཨིན་པས།
གནས་གོང་ལྷན་ཐབས་འདི་ནང་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཀོལ་སོད་དང་  བཟོ་སོར་ དེ་ལས་  ཐོན་སྐྱེད་ཚུའི་སྤུས་ཚད་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།གནས་གོང་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་སྟེ་ ན་
གཞོན་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་འཕེལ་འགྱོ་མི་དང་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ནང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ཉུང་སུ་ཡོད་པའི་གནས་
སངས་ལུ་ཕན་ཐོག་འབྱུང་ཚུགས། 
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ བཟོ་སོར་གྱི་་འཕྲུལ་རིག་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་དང་བླངས་འབད་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་
འཕེལ་དང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ ལོ་ཐོག་བསྡུ་ གསོག་གྱོང་གུད་མར་ཕབ་
འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། 

འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
༥ ༢ ༡ ལོ་ ཐོག་ཚུ་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་གསོག་འཇོག་འབད་བཞག་ས་དང་བཟོ་སོར་འབད་ནི་དེ་ལས་ གནས་གོང་ལྷན་

ཐབས་བཟོ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
༥ ༢ ༢ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་བཟོ་སོར་་ནང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་

རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་ནང་ཨམ་སྲུ་དང་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་གྲལ་གཏོགས་ཡར་སེང་གི་གོ་
སྐབས་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་བཙུགས་ནི།
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5.2.3. Support investment for research and development into 
RNR product processing.

5.2.4. Support harmonization and improvement of quality
standards, and grading in collaboration with stakeholders 
based on market information and research.

5.2.5. Support capacity building for aspiring youth in selected
value chains as a part of on-the-job training arrangements.

5.2.6. Provide product certification and accreditation services as 
per international quality, safety, and sanitary and phyto-
sanitary (SPS) norms for RNR products.

5.2.7. Facilitate establishment of  mutual recognition of quality 
certification and sanitary and phytosanitary standards 
between Bhutan  and its trading partners

5.2.8. Ensure that the policy and legal framework for 
environmental conservation and management is 
implemented by all stakeholders. 

5.2.9. Where applicable, mandate the SOEs to facilitate and lead 
the growth of the value chain to bring innovation and 
efficiency.

Policy objective 5.3: Strengthen RNR marketing 
infrastructure
Marketing infrastructure– especially roads, water supply, 
transportation, processing facilities, communications, electricity, 
and markets for crops, livestock, and fish – is critical in 
stimulating increased RNR production, marketing, and income 
generation. However, rural infrastructure in Bhutan is still 
inadequate to cater to RNR marketing effectively and efficiently. 
For example, the poor road networking the country is a major 
stumbling block which hinders farmers' access to markets, 
increases the time and cost of transport, and often results in 
quality deterioration of products. Basic marketing infrastructure is 
one of the key requirements for better RNR marketing and would 
help boost and diversify production.
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༥ ༢ ༣ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་བཟོ་སོར་་ནང་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་མ་རྩ་
བཙུགས་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

༥ ༢ ༤ ཚོང་ལམ་གྱི་བརྡ་དོན་དང་ཞིབ་འཚོལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་དང་མམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་
སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་སྡེ་རིམ་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་དང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

༥ ༢ ༥ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་གོང་ཕན་ཐོགས་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་
འཕེལ་གྱི་སོང་བརྡར་བདེ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་རྒྱབ་བསྐྱོར་འབད་ནི།

༥ ༢ ༦ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་གི་ངོ་སོར་ལག་ཁྱེར་དང་ ངོས་འཛིན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤུས་ཚད་དང་ཉེན་སྲུང་གཙང་
སྦྲ་དང་ཕའི་ཀྲོ་སེ་ནི་ཀྲེ་རི་ ་ཚུ་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་འགྲོ་ལུགས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་སོད་ནི། 

༥ ༢ ༧ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཚོང་གི་མམ་རོགས་ཚུ་གི་བར་ན་སྤུས་ཚད་བདེན་དཔྱད་དང་གཙང་སྦྲ་དང་ཕའི་ཀྲོ་སེ་
ནི་ཀྲེ་རི་གནས་ཚད་ཚུའི་ཕན་ཚུན་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་
ནི།

༥ ༢ ༨ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ག་ར་གིས་མཐའ་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་
ལག་ལེན་ངེས་པར་དུ་འཐབ་དགོཔ། 

༥ ༢ ༩ འོས་འབབ་ཡོད་ས་ལུ་ གཞུང་དབང་ཚོང་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གསར་གཏོད་དང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ 
གནས་གོང་ཅན་གྱི་ལས་དོན་ཡར་འཕར་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་དེ་ འགོ་འཁྲིད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་
དབང་ཚུ་བཀལ་ནི།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༣ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།
ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་འདི་དམིགས་བསལ་དུ་འཁོར་ལམ་དང་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་སྐྱེལ་འདྲེན་བཟོ་
བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་གློག་མེ་ལོ་ཐོག་གི་ཚོང་ལམ་སྒོ་ནོར་་རིགས་ཡར་སེང་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་དང་
ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་འབབ་ཁུངས་བཟོ་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ནང་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།ཨིན་རུང་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་ནུས་ཕན་ཅན་དང་འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྲོང་གསེབ་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ཨིན།དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཀའ་ངལ་སོམ་ཤོས་རང་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱུན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སོ་ནམ་པ་
ཚུ་གིས་ཚོང་ལམ་གྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ནི་ལུ་བར་ཆད་འབྱུངམ་མ་ཚད་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དུས་ཚོད་དང་གོང་ཚད་ཡར་སེང་
འགྱོཝ་བཞིན་དུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ལུ་ཡང་མང་ཤོས་རང་གནོད་པ་བྱུངམ་ཨིན་པས། ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གཞི་རྟེན་
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At the same time, even areas that do have basic marketing 
amenities generally still suffer from a serious lack of storage 
facilities, poor linkages with processing and production chains, 
poor market-orientation, and inadequate processing facilities –all 
of which lead to high levels of postharvest losses. Further, RNR 
marketing is weakened by inadequate communication facilities in 
relation to market information, which adds to price uncertainty. 

The policy objective is to strengthen RNR marketing 
infrastructure and institutions, promote an entrepreneurial culture, 
establish marketing structures, and enhance awareness among 
farmers and stakeholders.

The relevant Ministries/Agencies Shall:

5.3.1. Develop guidelines for construction and utilization 
modalities of government-owned market infrastructures.

5.3.2. Strengthen market infrastructure to address the overall 
need.

5.3.3. Develop strategic RNR marketing infrastructure such as 
farm shops, collection depots/centres, local market outlets, 
Sunday market facilities, and cold stores.

5.3.4. Provide support for dedicated sales outlets for promising 
new products in potential markets.

5.3.5. Provide support to the private sector and communities to 
build, operate, and maintain RNR marketing infrastructure.



 

10 

མཁོ་ཆས་འདི་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་དགོས་མཁོ་གཙོ་ཅན་གཅིག་ཨིནམ་
དང་ དེ་གིས་འབད་ཐོན་སྐྱེད་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་དང་ དབྱེ་བ་ཡང་ལེ་ཤ་བཏོན་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་འོང་ནི་ཨིན་པས། 
འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་སའི་གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ཡང་ ཚོང་
ཆས་བཞག་སའི་མཛོད་ཁང་མེད་པའི་ཁར་ བཟོ་སོར་འབད་ས་དང་ ཐོན་སྐྱེད་བརྗེ་འགྱུར་འབད་སགི་་བར་ན་རྟགས་
མ་མཐུན་མི་ ཚོང་ལམ་གྱི་གོ་སྐབས་དང་རྟགས་མ་མཐུན་མི་ བཟོ་སོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལངམ་སྦེ་མེད་པའི་ གནད་
དོན་དེ་ཚུ་ག་ར་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐོག་བསྡུ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་གྱོང་རྒུད་ཕོག་ནི་གི་ཉེན་ཁར་གུར་ཐུག་བཞིན་དུ་ཡོད། 
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་འདི་ ཚོང་ལམ་གྱི་བརྡ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་
བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་འདི་གིས་ཡང་ གནོད་པ་བྱུང་སྟེ་ གོང་ཚད་ཚུ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་
ཐལཝ་ཨིན་པས། 
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ གཙུག་སྡེ་
ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ ཚོང་ལས་ཀྱི་ལམ་སོལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་སའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
༥ ༣ ༡ གཞུང་དབང་ཚོང་འབྲེལ་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ བཀོལ་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་

ལམ་སོན་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་དང་།
༥ ༣ ༢ སྤྱིར་བཏང་གི་དགོས་མཁོ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོ།
༥ ༣ ༣ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་དང་ བསྡུ་ལེན་ལྟེ་བ་ ས་གནས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ས་ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཚོང་འབྲེལ་

མཐུན་རྐྱེན་ བསིལ་མཛོད་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་
འབྲེལ་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་བཟོ་དགོ།

༥ ༣༤ འོས་འབབ་ཆེ་བའི་ཚོང་ཁྲོམ་ཚུ་ནང་ གོ་སྐབས་ཅན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་གསརཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་
བཙོང་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

༥ ༣ ༥ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་བཟོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་
དོན་ལུ་ སྒེར་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།
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Policy objective 5.4: Enhance access to RNR marketing 
finance

Credit facilities provide the backbone for economic growth in a 
country. However, Bhutan has only one development bank and 
access to agricultural finance is limited. Even those who deal with 
rural credit have limited outreach in rural areas. Further, farmers 
generally do not have acceptable bankable assets to pledge as 
collateral to financial institutions. Smallholder farmers can pledge 
land as collateral, but the amount available is limited as rural land 
has a low value. Low financial literacy among farmers also tends 
to increase the dependence on borrowing from relatives, friends, 
and informal money lenders, often at exorbitant interest rates. 

The policy objective is to ensure access to agricultural finance, 
impart financial literacy and understanding of the risks related to 
finance among farmers and producers, encourage financial 
institutions to introduce micro-finance and enterprise financing 
schemes in the RNR sector, and boost private investment in RNR 
products in the country. 

The relevant Ministries/Agencies Shall:

5.4.1Promote and support the establishment of institutions and 
facilities for financing RNR trade and marketing.

5.4.2Encourage private and foreign direct investment in the RNR 
sector. 

5.4.3Provide financial risk management tools in RNR marketing.
5.4.4Support and strengthen grassroots business development 

services to support rural RNR entrepreneurial activities.
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སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༤ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་མ་དངུལ་ཐོབ་སོད་ཡར་དྲག་གཏང་
ནི།
རྒྱལ་ཁབ་ནང་དཔལ་འབོར་ཡར་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚུ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་དངུལ་ཁང་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་ནི་དེ་གིས་ སོ་ནམ་གྱི་
དོན་ལུ་མ་དངུལ་ཐོབ་ནི་དེ་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ཨིན། གྲོང་གསེབ་བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འབད་མི་
ཚུ་གིས་ཡང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་གོ་ངོ་མ་ཚུ་ནང་ཁྱབ་སྤེལ་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་ སོ་ནམ་
པ་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་གཏའ་མ་སྦེ་བཙུགས་བཏུབ་པའི་རྒྱུ་དངོས་
འོས་འབབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ཨིན། སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འབད་མི་སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་ས་གཞི་ཚུ་གཏའ་
མ་སྦེ་བཙུགས་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཆ་ཚུ་ལུ་གནས་གོང་ཆུངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་འབོར་
ཚད་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་ལས་བརྒལ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། དེ་གུར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་མེདཔ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ མང་ཤོས་རང་བ་ཐབས་མེད་པར་ རང་གི་ཉེ་ཚན་ཚུ་དང་ ངོ་ཤེསཔ་ཚུ་ ཏི་རུ་བུ་ལོན་ནང་བྱིན་མི་ཚུ་
ལས་ སྐྱེད་དངུལ་ག་དེ་མང་མང་སོད་དེ་བསྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནི་དེ་ རང་བཞིན་གྱིས་རང་ཡར་སེང་འགྱོཝ་ཨིན་པས།
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ སོ་ནམ་གྱི་དོན་ལུ་མ་དངུལ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་
སྤེལ་ནི་ སོ་ནམ་པ་དང་ཐོན་སྐྱེད་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་བཅུག་ནི་ དེ་ལས་དངུལ་
འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རང་བཞིན་ སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་ནང་ཆུང་རིམ་བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ཚོང་ལས་བསྐྱིན་
འགྲུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཙུགས་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་
སྐྱེད་ནང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་གིས་མ་རྩ་བཙུགས་ནི་ཚུ་ལུ་སོ་བ་ལེན་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
༥ ༤ ༡ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་ལུ་མ་དངུལ་སོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེ་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་

གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ཡར་དྲག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
༥ ༤ ༢ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་ནང་ སྒེར་སྡེ་དང་ཕྱིའི་མ་དངུལ་གཞི་བཙུགས་ལུ་རྒྱབ་སྣོན་འབད་

དགོ།
༥ ༤ ༣ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སོད་དགོ།
༥ ༤༤ གྲོང་གསེབ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་གི་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ས་

གནས་ཀྱི་ཚོང་ལས་གོང་འཕེལ་ཞབས་ཏོག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོ།
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5.4.5Support micro-finance schemes with easy access for 
beneficiaries/clients.

5.4.6Encourage project based financing for projects requiring 
large investment such as commercial farming and agro 
processing in collaboration with the financial institutes (FI)

Policy objective 5.5: Enhance RNR commodity marketing
The commodity markets are highly competitive because there are 
many buyers and sellers of the same basic commodity. Prices at
different market locations vary depending on transportation costs 
and seasonal differences. 

Commodity marketing decisions are affected by decisions on 
timing. Farmers can sell their commodities through private 
contracts or futures markets and attempt to obtain a price higher 
than the market price at the time of delivery, or they can store 
commodities for later sale, with the expectation that market prices 
will rise more than their costs of storage. 
The policy objective is to improve the quality and standard of 
products; save energy, resources and time; establish efficient 
bargaining and negotiation skills; and promote traditional and 
cultural food consumption. 

The relevant Ministries/Agencies Shall:

5.5.1. Develop strategies to promote RNR commodity marketing 
at a local, national, and international level.

5.5.2. Facilitate marketing of RNR products for local
consumption and international markets.

5.5.3. Promote consumption of traditional crops and livestock 
products through various strategies such as One Gewog 
One Product (OGOP) and Geographical Indication (GI).
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༥ ༤ ༥ ཁེ་ཕན་པ་ཚུ་ ཡང་ན་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ ཆུང་རིམ་མ་དངུལ་གྱི་ལམ་
ལུགས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

༥ ༤ ༦ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་དང་ སོ་
ནམ་བཟོ་སོར་ལ་སོགས་པའི་ མ་རྩ་སོམ་དགོ་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་མ་དངུལ་སོད་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༥རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུའི་ཚོང་འབྲེལ།
ཐོན་ཁུངས་་ཚོང་འབྲེལ་ནང་ དོ་འགྲན་སོམ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཐོན་ཁུངས་ཐ་ཅོག་རང་འཐདཔ་དེ་ཉོ་མི་དང་བཙོང་
མི་ལེ་ཤ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། ཚོང་ཁྲོམ་སོ་སོ་ནང་གོང་ཚད་སོ་སོ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ ས་གོ་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གླ་
འཐུས་མང་ཉུང་དང་ ནམ་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན།ཐོན་ཁུངས་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
ཐག་གཅད་ནི་དེ་ དུས་ཚོད་ཐོག་ལུ་ཐག་གཅད་ནི་གིས་ཁྱད་པར་བཟོཝ་ཨིན་པས། སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཐོན་
ཁུངས་ཚུ་ རང་སོའི་བདེ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་འབད་རུང་ ཡང་ན་ དུས་མིན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཙོང་ཚུགས་ནི་
དང་ ཅ་ཆས་སྐྱེལ་བའི་སྐབས་ལུ་གོང་ཚད་འདི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གོང་ཚད་ལས་མཐོཝ་སྦེ་ལེན་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ནི་དང་ 
ཡང་ན་ ཁོང་གིས་མཛོད་གསོག་འབད་བའི་གོང་ཚད་ལས་མངམ་སྦེ་གོང་ཚད་ཡར་འཛེགས་ནི་གི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ ཐོན་
ཁུངས་ཚུ་ཤུལ་ལས་བཙོང་ནི་སྦེ་མཛོད་གསོག་འབད་དེ་བཞག་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དང་གནས་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ནུས་ཤུགས་དང་ 
ཐོན་ཁུངས་ དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་མི་འགྱོ་ནི་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་གོང་ཚད་བཅག་ནི་དང་ གོང་སྒྲིག་ནི་གི་རིག་རྩལ་
ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་སྔར་སོལ་དང་ལམ་སོལ་གྱི་ཟ་ཆས་ཟ་སོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས།
༥ ༥ ༡ ས་གནས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ་ནང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་མཁོ་ཆས་ཚོང་

འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་དགོ།
༥ ༥ ༢ ས་གནས་ཀྱི་ཟ་སོད་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུའི་ཚོང་འབྲེལ་ལུ་

ཕན་འདེབས་འབད་དགོ།
༥ ༥ ༣ རྒེད་འོག་གཅིག་ལས་ཐོན་སྐྱེད་གཅིག་གི་ལས་རིམ་དང་ ལ་སོགས་

པ་བཟུམ་ ཐབས་བྱུས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྔར་སོལ་གྱི་ལོ་ཐོག་དང་ སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་བེད་སོད་ཚུ་
ཡར་དྲག་གཏང་དགོ།
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5.5.4. Promote RNR enterprises and devise various other 
schemes to enhance marketing of commodities/products 
of farmers, groups and cooperatives and RNR-based 
cottage and small industries (CSI).

5.5.5. Encourage government institutions, SOEs and private 
industries to procure and consume locally grown RNR 
produce and value added products.

5.5.6. Formulate and implement pricing guidelines for buy back 
mechanisms and for compensation where necessary, in the 
event of market failure, through task force bodies.

5.5.7. Monitor food production, availability, and consumption 
patterns at the regional and dzongkhag levels; coordinate 
and liaise with producers, handlers, and sellers to facilitate 
market-driven movement of RNR commodities from 
food-surplus to food-deficit areas.

5.5.8. Encourage and facilitate local organic food growers/ 
producers to adopt Made in Bhutan and Grown in Bhutan 
to export their produce to regional and international 
markets.

5.5.9. Promote private sector involvement, public-private 
partnerships, and cooperatives to enhance 
commercialization, market-led production, and marketing.

5.5.10. Provide subsidy to promote output based marketing to 
increase production and productivity, while playing a role 
in price stabilization

5.5.11. Ensure regular and consistent supply of RNR products 
from small land holders through FGs and Coops by taking 
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༥ ༥ ༤ སོ་ནམ་པ་ཚུ་དང་ སྡེ་ཚན་ མམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལུ་བརྟེན་པའི་
བཟོ་གྲྭ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་རིམ་ཚུའི་ཐོན་ཁུངས་ ཡང་ན་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་  རང་བཞིན་
སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཚོང་ལས་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ལམ་ལུགས་གཞན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ།

༥ ༥ ༥ གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་དང་ གཞུང་དབང་ཚོང་སྡེ་ སྒེར་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་ནང་འཛུགས་སྐྱོང་འཐབ་
མི་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་དང་ གནས་གོང་ལྷན་ཐབས་ཅན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ ཟ་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ་རྒྱབ་སོྣན་འབད་ནི།

༥ ༥ ༦ ཚོང་ལམ་འགྱོ་མ་བཏུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལས་བྱེད་ཚོགས་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལོག་ཉོ་ནི་གི་ཐབས་
ལམ་དང་ མཁོ་གལ་འབྱུང་ས་ལུ་རྒུད་འཐུས་སོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སོན་བཟོ་སྟེ་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།

༥ ༥ ༧ ལུང་ཕོགས་དང་ རོང་ཁག་གི་གནས་རིམ་ནང་ཟ་ཆས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཐོན་ཤུགས་ ཟ་སོད་ཀྱི་གནས་
སངས་ཚུ་ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་དང་ ཟ་ཆས་ཀྱི་རིགས་སྣ་ཐེབས་འཐོན་ས་ལས་ ཟ་ཆས་ཀྱི་རིགས་སྣ་དེ་ཚུ་མེད་
སའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་གཏོང་ལེན་གྱི་ཕན་
འདེབས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཟ་ཆས་བཏོན་མི་ཚུ་དང་ ལག་ལེན་པ་ བཙོང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མམ་
འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་འབད་དགོ།

༥ ༥ ༨ ས་གནས་ནང་རང་བཞིན་སོ་ནམ་གྱི་ཟ་ཆས་ཚུ་འཛུགས་སྐྱོང་འཐབ་མི་ ཡང་ན་ བཏོན་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་
ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལུང་ཕོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་ལམ་ནང་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ “འབྲུག་ལུ་བཟོ་བསྐྲུན་” 
དང་ “འབྲུག་ལུ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་འབདཝ་” ཟེར་བའི་མིང་རྟགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
རྒྱབ་སོྣན་དང་ཕན་འདེབས་འབད་དགོ།

༥ ༥ ༩ ཚོང་འབྲེལ་ཅན་དང་ ཚོང་ལམ་དང་བསྟུན་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་
ལུ་ སྒེར་སྡེ་གི་གྲལ་གཏོགས་དང་ གཞུང་སྒེར་མམ་འབྲེལ་ མམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་
དགོ།

༥ ༥ ༡༠  ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཐོན་ཤུགས་ཡར་སེང་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབོར་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཕབ་ཆག་ཚུ་སོད་
དགོ། དེ་གིས་འབད་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་གོང་ཚད་ཤོ་མཚུངས་བཟོ་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོག་ཚུགས།

༥ ༥ ༡༡ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཡོངས་ལུ་ ས་ཁ་མཐོ་དམའ་དང་བསྟུན་ཏེ་སྐྱེ་བའི་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་དང་ ནམ་དུས་
དང་བསྟུན་ཏེ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་སོ་སོའི་གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་ སོ་ནམ་པའི་སྡེ་ཚན་དང་ མམ་ལས་
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advantage of different agro-ecological zones and seasonal 
potential across the country

Policy objective 5.6: Strengthen RNR marketing information 
and risk management
Information, uncertainty, and risk are quintessential features in the 
RNR sector. The sources are numerous and diverse; ranging from 
events related to climate and weather conditions, diseases, natural 
disasters to price changes in products, fertilizers, and other inputs, 
financial uncertainties, market risks, policies and regulatory risks.

Lack of market information on the price, supply and demand 
situation, market forecasts and market outlets are some issues that 
need to be addressed overtime. Agricultural risks are problematic 
as they are interlinked. A system is needed to manage risk which 
includes all available instruments, holistic strategies, and policies. 

The policy objective is to strengthen RNR marketing information, 
provide information related to markets and marketing, and 
develop risk management strategies to create an enabling RNR 
marketing environment.

The relevant Ministries/Agencies Shall:

5.6.1. Strengthen the market information system (MIS) at national 
and regional level through the use of information and 
communications technology (ICT) by involving the private 
sector.

5.6.2. Promote risk management capacity in value chains by 
identifying, promoting, and developing market and non-
market risk management strategies in RNR marketing
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ཚོགས་སྡེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ས་ཆ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འཆང་མི་ཚུ་ལས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་བཀྲམ་
སྤེལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ འགྱུར་བ་མེད་པར་ཐོན་ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོ།

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༥ ༦ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་དང་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་
ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི།
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་ནང་ བརྡ་དོན་དང་ ངེས་པ་མེད་མི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་སྤྱིར་བཏང་གི་འབྱུང་རིམ་ཅིག་
ཨིན། འདི་ཚུ་ཡང་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ གནམ་གཤིས་དང་གནམ་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར་ 
ནད་གཞི་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཐོན་སྐྱེད་དང་ ལུད་རིགས་ 
མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་མ་ཐོབ་བརྟན་བརྟན་མེད་མི་ དེ་ལས་ཚོང་ལམ་གྱི་ཉེན་ཁ་དང་ 
སྲིད་བྱུས་དང་ཚད་འཛིན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུན་ རྣམ་གྲངས་དང་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན་པས།
གོང་ཚད་དང་ མཁོ་འདོད་དང་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་གནས་སངས་ ཚོང་ལམ་གྱི་སྔོན་དཔྱད་ ཚོང་ལམ་འཐབ་ས་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ཚོང་ལམ་གྱི་བརྡ་དོན་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ཚུ་ཡང་ དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་སེལ་དགོ་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་གྲངས་
སུ་ཡོདཔ་ཨིན། སོ་ནམ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་གིས་སབས་མ་བདེཝ་བཟོ་དོ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ དེ་ཚུ་གཅིག་ལུ་གཅིག་བརྟེན་
དགོ་ནི་དེ་གིས་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐོབ་ཐབས་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་་དང་ ཀུན་ཚང་གི་ཐབས་བྱུས་ སྲིད་བྱུས་
ཚུ་ག་ར་ཚུད་ཚུགས་པའི་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ལམ་ལུགས་ཅིག་དགོཔ་ཡོད།
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བརྡ་དོན་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ ཚོང་ལམ་དང་
ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཚུ་སོད་ནི་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནས་སངས་
བ་སབས་བདེ་ཏགོ་ཏ་ོབཟོ་ཐབས་ལུ་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
༥ ༦ ༡ སྒེར་སྡེ་ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ 

ལུང་ཕོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཚོང་ལམ་བརྡ་དོན་གྱི་རིམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོ།
༥ ༦ ༢ ཚོང་ལམ་གྱི་གནས་སངས་དང་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཚོང་ལམ་དང་ ཚོང་ལམ་

མེན་ པའི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་
ནི་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ།
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6. Implementation Mechanism

The MoAF has the mandate to facilitate and promote the 
marketing of RNR products, while the overall trading mandate lies 
with the Ministry of Economic Affairs (MoEA), and tariffs with 
the Ministry of Finance (MoF). Thus, RNR marketing is multi-
dimensional and issues related to RNR marketing need to be based 
on a coordinated and harmonized approach involving all the 
sectors concerned.   

As the custodian agency, MoAF shall
• Institute the formation of a Multi-Sectoral Committee with the 

Minister/Secretary, MoAFas the Chair. Members will be from 
the Department of Livestock (DoL), Department of Agriculture 
(DoA), Department of Forests and Park Services(DoFPS), 
Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (BAFRA), 
MoEA, MoF, Bhutan Chamber of Commerce and Industry 
(BCCI),Bhutan Exporters Association (BEA), Food 
Corporation of Bhutan (FCB), Royal Monetary Authority 
(RMA) and relevant NGOs/CSOs. 

• The DAMC shall acts as the secretariat of the Multi-Sectoral
Committee and will coordinate the implementation of the RNR-
Marketing Policy.

• Develop the terms of reference for the Multi-Sectoral 
Committee.

7. MONITORING & EVALUATION
 

The RNR-Marketing Policy consist of a supporting parallel 
document with Implementation/Action plans to exercise the 
Policy Principles. Further for monitoring and evaluation,
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༦ ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ།
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་
ནི་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་འགན་འཁུར་འབག་དགོཔ་དང་ བསན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྱིར་བཏང་གི་ཚོང་
འབྲེལ་གྱི་འགན་འཁུར་འབག་ནི་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་གོང་ཚད་སྒྲིག་ནི་གི་འགན་འཁུར་འབག་དགོ། དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་འདི་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་གཅིག་
བསོམས་ཐོག་ལུ་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འབྲེལ་
ཡོད་སྡེ་ཚན་ག་ར་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ མམ་འབྲེལ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན།

འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས།
 སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ བློན་པོ་ ཡང་ན་ དྲུང་ཆེན་གྱིས་ཁྲི་འཛིན་འབད་ཐོག་ལུ་ ལས་སྡེ་མང་

བསོམས་ཚོགས་ཆུང་བཟོ་དགོ། འདི་ནང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་དང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ 
ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ འབྲུག་སོ་ནམ་དང་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་ བསན་
རྒྱས་ལྷན་ཁག་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་ འབྲུག་ཕྱིར་ཚོང་ཚོགས་པ་ འབྲུག་
ཟ་སོད་ལས་འཛིན་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་
ཚུ་ནང་ལས་དགོཔ་ཨིན།

 སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་མང་བསོམས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཡིག་ཚང་
སྦེ་འགན་འཁུར་འབག་དགོཔ་དང་ འདི་གིས་ རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་
གྱི་མམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།

 ལས་སྡེ་མང་བསོམས་ཚོགས་ཆུང་གི་དོན་ལུ་ ལས་བྱེད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་བཟོ་དགོ།

༧ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ།
རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་བསར་སོད་འབད་
ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་ གདོང་ལེན་འཆར་གཞི་དང་བཅསཔ་སྦེ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་དང་བཅསཔ་སྦེ་
ཚུདཔ་ཨིན།དེ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ།
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7.1 MoAF in collaboration with lead agencies and stakeholders 
shall monitor the action plans and its indicators of the policy on 
periodic basis.

7.2 GNHC shall evaluate the implementation of the policy in 
line with the policy formulation protocol.

7.3 MoAF shall review the policy when required

***********
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༧ ༡ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལས་སྡེ་གཙོ་ཅན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
མམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ དུས་རིམ་ཐོག་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གདོང་ལེན་འཆར་གཞི་དང་ འདི་གི་བརྡ་སོན་ཚུ་
ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།

༧ ༢ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་བ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།

༧ ༣ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ དགོས་མཁོ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དགོ།



འབྲུག་གི་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་༢༠༡༨ ཅན་མ།

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་།
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།
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