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 བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༣༣           ད ིན་ ་ ད ་པོའི་  ཆེ༹ས་ ༡༤            གཟའ་ མིག་དམར                       ཤོག་ ེབ་   ༡ 

            གཅོ༹་ ི་ ནོ་ ་ི འག་ོདང་པོ་ བ་ཞན་པོ་ མི་ འཆར་གཞའིི་ མི་ སི་ ་ོ ༹་ེ་་་་ 
 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ 

ཆེ༹ས་༡༣◌ཿ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་
ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གིས་ ཤ་
རི་ འོས་ ོའི་ ནན་ ོག་ ལ་ན་ 
འ ས་ ོངས་ ག ང་གི་ བ་ 
ཞན་པོའི་ ིམ་ བཟོ་ ི༹ན་བོའི་ 
འཆར་གཞི་ ནང་ཆོ༹ད་ འགོ་དང་
པོ་ བ་ཞན་པོའི་ ིམ་ ིས་ ོ་

ེ༹་ གནང་བ་ོ ད།།ལེས་རིམ་ན་ 
ཁོང་ མཉམ་པོ་ ོན་པོ་ ་
ཞབས་ ན་དགའ་ ཉི་མ, ་
ཞབས་ བ་ིས་ པན་ཐཏ, ་
ཞབས་ བྷིམ་ཧང་ ལིམ་ , ིམས་

ོན་ མ ས་མི་ ་ཞབས་ ཇི་ཊི་ 
ང་ ལ་དང་ གཞན་ མ ས་མི་ 

གེལ་ཆེན་ཅུ༹་ ོན་བོ་ ཨིན། 
འ ས་ ོངས་ བ་ཞན་པོ་ ིམ་ 
འཆར་གཞི་ འདི་ མངའ་ ེ་ 
ག ང་གི་ བ་ཞན་པོའི་ ཅུ༹་ལོ་ 

ིམ་ ེན་ གས་ཅིག་ བཟོ་ ི༹ན་
ཤད་དང་ ཟོན་ ོར་ དོན་ལོ་ 
ལེས་རིམ་གཅིག་ ཡོད་པོ་ ཨིན།ལེ་
ས་རིམ་ འདི་ན་ མངའ་ ེ་ གོང་

ན་ ཡངས་ ོམ་ ༣.༠༥༠ མི་སེར་ 
བ་སོང་བ་ོཅུ༹་ལོ་  ིམ་ བས་ 
ི༹ན་ཤད་ ི་ ག ང་གི་ ལེས་རིམ་ 

ཡོད་པ་ོ ཨིན།འཆར་གཞི་ འདི་
ལས་ བཟོ་བོའི་ ིམ་ འདི་ན་ 

ོད་པའོི་ ཁང་མིག, གཟིམ་ས་ 
ཁང་མིག་ གཉིས, ཐབ་ཁང་དང་ 
ཁབ་གསང་ མཉམ ་པོ་ མགོན་པོ་ 

ོད་པའོི་ 1 sofa set ལོ་བོང་ 
གཉིས, གཟིམ་ ི་ ག མ་ མཉམ་
པོ་ ག གས་མཐོང་ ང་འ ིན་
ཡང་ ཡོད་མཁན་ ད། ིམ་
འདིའི་ འ ོ་སོང་ ཡངས་ ོམ་ 
ད ལ་ འ མ་ བ ་བ ན་དང་ 

ོང་ ག་ ་བ ་ ་གཅིག་ 
ཡོད་པ་ོ ད། འཆར་གཞི་ འདི་ 
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀིས་ ལོ་༢༠༢༠ 
ཀི་ ད ིན་ ་ བ ་པོའི་ ཆེ༹ས་༨ 
ཉིན་ཆེ༹་ མན་ནོན་ ཀེན་དར་ ན་ 

ོ་ ེ༹་ གནང་བ་ོ ད། 
 
མངའ་ ་ེ ནོ་ཆ༹གོས་ཁང་གི་ 
ཆ༹གོས་འ ་ན་ རང་འཐད་ 

རང་འཐད་ འཆར་གཞི་ཅ༹འིུ་ 
ད ལ་ ཞལ་བཞསེ་་  

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ 
ཆེ༹ས་༦◌ཿ སོང་མཁན་ ད ིན་ ་ 
ད ་པོའི་ ཆེ༹ས་ ༤ ཉིན་ཆེ༹་ ལ་
ས་ ང་ཏོག་ ཐག་ཉི་ བ ་ཤིས་ 

ིང་ ཀ་ཤ་ན་ མངའ་ ེ་ གཅོ༹་ ི་ 
ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ་ཏ་

མང་གིས་ ད ་ ིག་ན་ ོན་
ཆོ༹གས་ཁང་གི་ ཆོ༹གས་འ ་ 
གཅིག་ བ གས་པོ་ ཨིན། ཆོ༹གས་
འ ་ན་ མངའ་ ེ་ཀི་ འཆར་གཞི་ 
ཀེས་པོ་ཅིག་གི་ དོན་ལོ་ ད ལ་ 
ཞལ་བཞེས་ གནང་བོ་ ཨིན། 
 
ཞངི་གཡོག་ ལེ་ལག། 
ཞིང་གཡོག་ ལེ་ལག་གི་ མངའ་ ེ་ 
ག ང་གི་ ལག་ལན་ ༹ས་ ཡོད་
པོའི་ འཆར་གཞི་ འ ར་བ་ དོན་
ལོ་ ད ལ་ འ མ་ ༤༢༢.༢༢ 
ཞལ་བཞེས་ གནང་བོ་ ད། 



ཤསེ་རགི་ ལེ་ལག། 
ན་ཆོ༹གས་ཁང་གི་ ནེ་ཏ་ཇི་ ་

བས་ ཆན་དར་ བོས་ centre of 

Excellence མིང་ལོ་ འ ར་བ་ 
༹ས་ ི་ ནེ་ཏ་ཇི་ ་བས་ ཆན་

དར་ བསོ་ University of Excellence 
ཞལ་བཞེས་ གནང་བོ་ ད། འདི་
ལས་ འ ས་ ོངས་ ག ང་གི་ 

ོབ་ ་ ོམ་པོ་ དོན་ལོ་ བོད་
ོད་ ༹ས་བོའི་ འ ས་འཁོར་

(bus)བ ་ཐམ་བས་ ཉོ་བའི་དོན་
ལོ་ ད ལ་ འ མ་ ༢༣༠.༠༠ 
ཞལ་བཞེས་ གནང་བོ་ ཨིན་ནེ་ 
འདེས་རང་ ལོ་༢༠༢༡-  ༢༠༢༢་
དོན་ལོ་ སམ་མ་ ་ ཤིཀ་ཤ་ ཤེས་
རིག་ དོན་ལོ་ དངལ་ (crore)  
༡༢༨.༤༤  ཞལ་བཞེས་ གནང་
བོ་ ད།ག ང་གི་ ོ༹ང་ཁག་ 
བཞི་ག་གི་ ཡངས་ ོམ་ ༡༠༥ 
ག ང་གི་ ོབ་ འི་ ཁང་མིག་ 
བཞི་ ཡོད་པོ་ བཟོ་བོའི་ དོན་ལོ་ 
ད ལ་(crore) ༧༡.༩༠༤༩   ཞལ་
བཞེས་ གནང་བོ་ ད། འདི་ལས་ 

མ་ཤེས་ འ ིང་རིམ་ ོབ་ ་ལོ་ 
ཡ་ཕར་ བཏང་ ི་ མཐོ་རིམ་ 

ོབ་ ་ བཟོ་བོའི་ དོན་ལོ་ ཡང་ 
ད ལ་ འ མ་༧༣.༦༣ ད ེར་ 

ི༹ད་ བཞག་ ཡོད་པོ་ ཨིན།   
ད ལ་ སི་ ལ་ེལག། 

ོན་ཆོ༹གས་ཁང་གི་ ག ང་གི་ ་
གཡོག་ བས་མཁན་ ག ང་
ཞབས་བོ་ཅུ༹འི་ ད ིན་བ ན་པོའི་ 
ཆེ༹ས་༡ ལོ་༢༠༢༡ ལས་ ཐོབ་པོའི་ 
(DA) དོན་ལོ་ ད ལ་ ཡང་ ཞལ་
བཞེས་ གནང་བོ་ ཨིན། 
 
འ དོ་བ ནོ་དང་ བཟའ་ཆ༹ང་ 
བདེ་ ན་ ལ་ེལག། 

གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ཆེ༹་ ོག་ བས་
པོའི་ ད ལ་ (Mukhya Mantri 

Jeewan Raksha Kosh (MMJRK) ནང་
ཆོ༹ད་ ན་ཁང་གི་ ད ལ་ ིས་ 

ག་ ག་ བཏབ་པོའི་ དོན་ལོ་ 
ད ལ་ འ མ་༤༠༠.༠༠ ཞལ་
བཞེས་ གནང་བོ་ཨིན་ནེ་ འདེས་
རང་ ལོ་༢༠༢༡-༢༠༢༢ དོན་ལོ་ 
ཨ་ཤ་ ག ང་ཞབས་བོ་ཅུ༹་ལོ་ ་
ཕོག་ ི༹ན་བའོི་ དོན་ལོ་ ད ལ་ 
འ མ་ ༤༨༦.༠༠ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ད།འདེས་རང་ ོ་
འ ས་ ོངས་ ི་ ཇོར་ཐང་ལོ་ 
གཟིམ་ ི་ ༥༠༠ ཐམ་བས་ ཡོད་
པོའི་ ེན་སར་ ན་ཁང་ ོམ་
པོ་ ཡང་ནེ་(Multi Super Specialty 

Cancer Institute) བཟོ་བོའི་ དོན་ལོ་ 
(Skyline Infra-world Private Ltd) 

ཆོ༹གས་ ེ་ཀི་ ག་ ིགས་ ༹ས་
བོའི་Report ལོ་ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ད། 

ན་གསན་དང་ མ་ིསརེ་ འ ལེ་
བ་ ལ་ེལག། 
Sikkim Film Promotion Board་ཆོ༹གས་
པོ་ འ ་ ི་ Sikkim Global Film 

Festival དོན་ལོ་ ད ལ་ འ མ་
༨༠. 00  ཞལ་བཞེས་ གནང་
བཞག་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 
ས་ ལ་དང་ ནེ་ངན་ བ ་

གོས་ ལེ་ལག། 
ལེ་ལག་གི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹འི་ དོན་
ལོ་ ག ང་ འཁོར་ལོ་ ཉོ་ བའིོ་ 
དོན་ལོ་ ོན་ཆོ༹གས་ཁང་གི་ 
ད ལ་ ༨༡.༤༩.༢༧༡ ཞལ་
བཞེས་ གནང་བཞག་ ཡོད། 

གོ་ ས་ ལ་ེལག་ 
ག ང་གི་ འཆར་གཞི་ ནང་ཆོ༹ད་ 
སིང་གཏམ, རང་ཕ,ོ ནམ་ ེ, 
ཇོར་ཐང, ན ་ཡ་ བ ་ཟར་དང་ 

ལ་ཞིང་ དོན་ལོ་ ོག་ ས་ 
བཟོ་བཅོས་དང་ ད ོད་ཞིབ་ 
དོན་ལོ་ ད ལ་ འ མ་ 
༤༥༥༢.༤༩ མཉམ་པོ་ ད ལ་ 
འ མ་ ༥༠ ཞལ་བཞེས་ གནང་
བོ་ ད། 
མ་ིསརེ་དང་ འ དོ་བ ནེ་ བཟ་ོ
ལས་ ལལེག། 
མངའ་ ེ་ Sewerage Treatment Plants 

དོན་ལོ་ Online Continuous Effluent 

Monitoring System ཐབས་ལམ་ 
༹ས་བོའི་ དོན་ལོ་ ག ང་གི་ 

ད ལ་ འ མ་ ༥༠ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ཨིན་ནེ་ ལ་ཞིང་
འ ང་ ་ འཆར་གཞི་ དོན་ལོ་ 
ག ང་གི་ ད ལ་ Crores ༦༠་༠༥ 
དང་ Crores ༣༠.༠༠ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ད།འདེས་རང་ ཤར་ 

ོ༹ང་ཁག་གི་ རོང་ཕོ་ IBM ས་
གནས་ འ ང་ ་ འཆར་གཞི་ 
དོན་ལོ་ ད ལ་ འ མ་ ༡༡༥. 
༥༣ འཇི༹ན་ ོངས་ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ཨིན་ནེ་ ད ལ་ ིས་ 
དོན་ལོ་ འ མ་ ༧༥.༠༠ ད ལ་
ཞལ་བཞེས་ གནང་བོ་ ད། འདི་
མཉམ་པོ་ རོང་ཕོ་ ཆོ༹ང་འ ་ 
འ ང་ ་ འཆར་གཞི་ དོན་ལོ་ 
ག ང་གི་ ད ལ་ འ མ་ 
༡༡༣.༣༢ མཉམ་པོ་ ད ལ་ 
འ མ་ ༧༥.༠༠ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ད། 
ཆན༹་རིག་དང་ བཟ་ོརགི་ ལེ་ལག། 
ལེ་ལག་གི་ ིད་ ོན་ ོང་ ལ་ 

་ནོར་ ཡར་ ས་ འཆར་གཞིའི་ 
དོན་ལོ་ ག ང་གི་ ད ལ་ Crores 
༡༡.69 ཞལ་བཞེས་ གནང་བ་ོ 
ཨིན། 
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རགི་ག ང་ ལ་ེལག། 
ོ་ འ ས་ ོངས་ ི་ ནམ་ཐང་ 

ར་ཏེཡ་ པ་ནི་ འོས་ ོ་ ནང་ཆོ༹ད་ 
ལ་ ་བ་ལོ་ Rodhi Ghar ིམ་ 

གསར་པོ་ བཟོ་བའིོ་ འ ོ་སོང་ 
དོན་ལོ་ ཆབ་ ིད་ འཇི༹ན་ ོངས་

ི་ ད ལ་ ༣༦༤.༠༦་ ཞལ་
བཞེས་ གནང་བོ་ ཨིན་ནེ་ ད ལ་

ིས་ དོན་ལོ་ ད ལ་ འ མ་ 
༡༠༠.༠༠ ཞལ་བཞེས་ གནང་བ་ོ 

ད།འདེས་རང་ ོ་འ ས་ ོངས་
ི་ པར་བིང་ན་ ཤར་པོ་ མི་

རིགས་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་ ཤར་པོའི་ 
ིམ་ བཟོ་བོའི་ དོན་ལོ་ ཆབ་
ིད་ འཇི༹ན་ ོངས་ ི་ ད ལ་ 

༢༤༣.༥༦ ཞལ་བཞེས་ གནང་བོ་ 
ཨིན་ནེ་ ལོ་ ས་ཅིག་གི་ ད ལ་

ིས་ དོན་ལོ་ ད ལ་ འ མ་ 
༥༠. ༠༠ བགོ་ མས་ ༹ས་བཞག་ 
ཡོད།ག ང་གི་ ཏར་ ་ལོ་ མི་
རིགས་ ད ་ ིམ་ བཟོ་ཤད་ ི་ 
དོན་ལོ་ ཆབ་ ིད་ ཞལ་བཞེས་ 
ད ལ་ འ མ་ ༨༤༡.༡༦  ༹ས་
བོ་ ཨིན་ནེ་ ད ལ་ ིས་ ལོའི་ 
དོན་ལོ་ ད ལ་ འ མ ༡༠༠.༠༠ 
ཞལ་བཞེས་ གནང་བཞག་ ཡདོ། 
འདེས་རང་ སི་ཆེ་ལོ་ (Rodhi 
Ghar) ིམ་ བཟོ་བོའི་ འ ོ་
སོང་ དོན་ལོ་ ད ལ་ འ མ་ 
༥༢༩.༡༨ དང་ ད་ འི་ ད ལ་

ིས་ དོན་ལོ་ འ མ་ ༥༠.༠༠ 
ཞལ་བཞེས་ གནང་བོ་ ད། 
ལམ་དང་ ཟམ་པ་ོ ལ་ེལག། 

ོ་འ ས་ ོངས་ ི་ ཡངས་ ང་ 
ས་གནས་ ནང་ཆོ༹ད་ ཡངས་ ང་ 
མ་མཁའ་ འ ས་འཁོར་ ལམ་ 
བཟོ་བཅོས་ དོན་ལོ་ ག ང་གི་ 
ད ལ་ འ མ་༣༩.༨༤ དང་ 

ད ལ་ ིས་ ཞལ་བཞེས་ དོན་ལོ་ 
ད ལ་ འ མ་ ༣༠.༠༠ ཞལ་
བཞེས་ གནང་བོ་ ད། 
དགནོ་གནས་ ལ་ེལག། 
ག ང་གི་ ཤར་ འ ས་ ོངས་ ི་ 
ཕེ་ཝ་ ོང་གསེབ་ན་ ོལ་མ་ ་
ཁང་ བཞེངས་པོའི་ དོན་ལོ་ 
ད ལ་ འ མ་ ༥༠.༠༠  ཞལ་
བཞེས་ གནང་བོ་ ད། 

ངོ་གསབེ་ ཡར་ ས་ ལ་ེལག། 
གོང་གསེབ་ ཡར་ ས་ ལེ་ལག་ 
ནང་ཆོ༹ད་ ོ༹ང་ཁག་ པན་ཅཊ, 
མངའ་ ེ་ ོང་གསེབ་ ཡར་ ས་ 

ོབ་གཉེར་དང་ འ ས་ ོངས་ 
ཆོ༹ང་འ ་ ཡར་ ས་ 
Agency(SRDA) ལོ་ ད ལ་

ིས་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ དོན་ལོ་ 
ད ལ་ འ མ་༥༣༧༠.༥༣ 
རོགས་རམ་ ད ལ་ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ད། 

་ིཆ༹གོས་ ཅ་ མིས་དང་ བདེ་
ན་ ལ་ེལག། 
ི་ཆོ༹གས་ ཅ་ ིམས་དང་ ནདེ་
ན་ ལེ་ལག་གི་ འཆར་གཞི་ 
ིད་ ོན་ མི་སརེ་ བདེ་ ན་ 

ལེས་རིམ་ དོན་ལོ་ ཡངས་ ོམ་ 
ད ལ་ འ མ་ ༩༦༤.༤༦ དང་ 
ད ལ་ ིས་ ལོའི་ དོན་ལོ་ དངལ་ 
འ མ་ ༢༩༠.༠༤ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ད། འདེས་རང་ ིད་

ོན་ མི་སེར་ བདེ་ ན་ ལེས་
རིམ་ འཆར་གཞི་ མངའ་འགོ་ན་ 
འཇི༹ན་ ོངས་ ི་ ཡངས་ ོམ་ 
ད ལ་  འ མ་ ༩༧༦. ༠༠ དང་ 
ད ལ་ ིས་ལོའི་ དོན་ལོ་ འ མ་ 
༤༨༨.༠༠ ཞལ་བཞེས་ གནང་བ་ོ 
ཨིན། 
འ ས་པོ་ ལེ་ལག། 

ག ང་གི་ མ་ཧ་ རས་ ་ལི་ ནེ་བ་ི 
མ་བ་ཻལོ་ སི་ ིམ་ ཧས་

(Sikkim House)  བཟོ་ཤད་
དང་ ས་ཆ་ རིན་ བཏབ་པོའི་ 
དོན་ལོ་ ག ང་གི་ ད ལ་ ིས་ 
ད ལ་ འ མ་ ༡༢༣༡.༥༠ ཞལ་
བཞེས་ གནང་བོ་ ཨིན་ནེ་ བ་

ོར་ དོན་ལོ་ ད ལ་ ིས་ ལོ་ 
༢༠༢༠-༢༠༢༡ དོན་ལོ་ (Crore) 
༢༠.༠༠ ད ལ་ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ད།འདི་ལས་ ལོ་
༢༠༢༡-༢༠༢༢ ད ལ་ ིས་ དནོ་
ལོ་ ན་འ ས་ ོངས་ ི་ དོ་དག་ 
ས་གནས་ན་ Eco- Tourism 

Pilgrimage Complex བཟོ་བོའི་ དོན་
ལོ་ ད ལ་ Crore  ༣༠.༠༠ ཞལ་
བཞེས་ གནང་བོ་ ད། 
འ ས་འཁོར་ ལ་ེལག། 
ག ང་གི་ འ ས་འཁོར་ ལེ་ལག་
གི་ བཅོ་བ ད་ ཐམ་བས་  TATA 

vehicles T-16 Ultra-4530 ཉོ་བོའི་ 
དོན་ལོ་ ད ལ་ Crore  ༥.༠༠ 
ཞལ་ བཞེས་ གནང་བོ་ ཨིན། 
ཆ༹ངོ་འ ་ ཡར་ ས་ ལ་ེལག། 
ཆོ༹ང་འ ་ ཡར་ ས་ ལེ་ལག་གི་ 
ཤར་འ ས་ ོངས་ ་གདོང་གི་ 
5th Mile Saraswati Mandir མཇེ༹ས་

གས་ བཟོ་བོའི་ དོན་ལོ་ ད ལ་ 
འ མ་ ༡༠༠.༠༠ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ཨིན་ནེ་ ད ལ་ ིས་ 
ལོ་ ༢༠༢༡- ༢༠༢༢ དོན་ལོ་ 
འ མ་ ༡༥༠༠.༠༠ ད ལ་ ཞལ་
བཞེས་ གནང་བོ་ ད། 
ཆ༹ངོ་འ ལ་དང་ བཟ་ོ ་ ལེ་ལག། 
ཆོ༹ང་འ ལ་དང་ བཟོ་ ་ ལེ་ལག་
གི་ གཞོན་བོ་ ་ ལ་ Startup 

Scheme འཆར་གཞི་ བཅུ༹ག་ཀོའི་ 
དོན་ལོ་ ག ང་གི་ ད ལ་  
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༣.༣༣.༠༨.༠༢༧ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ཨིན་ནེ་ ིད་ ོན་ 
Formalisation of Micro Food 

Processing Enterprises Scheme འཆ་
གཞི་ དོན་ལོ་ ད ལ་ 
༢.༦༧.༨༥.༧༤༥ ཞལ་བཞེས་ 
གནང་བོ་ ད། 
. 

. ༹ངོ་ཁག་ ཡར་ ས་ མ ན་
འ ལེ་དང་ བཀོད་ བ་ 
ཆ༹གོས་པ་ོ(DISHA) ཀ་ི ཆ༹གོས་
འ ་་་་་ 

 
མན་གན་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ 
ཆེ༹ས་༦◌ཿ   ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ 
ཆེ༹ས་ ༦ ཉིན་ཆེ༹་ ང་ ོ༹ང་ཁག་
གི་ ཆབ་ ིད་ འཇི༹ན་ ོངས་ ད ་
ན་ ོ༹ང་ཁག་ ཡར་ ས་ མ ན་
འ ེལ་དང་ བཀོད་ བ་ ཆོ༹གས་
པོའི་ ཆོ༹གས་འ ་ གཅིག་ ཆོ༹གས་
པོ་ ཨིན། ཆོ༹གས་འ ་ འདིའི་ གོ་

ིགས་ ོང་གསེབ་ ཡར་ ས་ ལེ་
ལག་གིས་ བས་པོ་ ད། 
 
 ལེས་རིམ་ ཆོ༹གས་འ ་ན་ ད ་ 

ོས་ཆོ༹གས་ མ ས་མི་ ་ཞབས་ 
ཨིན་དར་ ཧང་ སབོ་བ, ོང་

ལ་ ལེ་ལག་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ 
མ་ ོས་ ོས, ལམ་དང་ ཟམ་

པོ་ ལེལག་གི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ 
བསམ་ བ་ ལེབ་ཅ་དང་ གཞན་ 
མགོན་པོ་ གེལ་ཆེན་ཅུ༹་ཀིས་ 

གས་འགན་ བཞེས་པོ་ ད། 
ད ་ ོས་ཆོ༹གས་ མ ས་མི་ ་

ཞབས་ ཨིན་དར་ ཧང་་སོབ་བ་
གིས་ ལེས་རིམ་ལོ་ ང་འ ེལ་ 
གནང་བཞེས་ ག ང་བ་ོ ད། 
འ ེལ་བ་ ཡོད་པོའི་ ལེ་ལག་གི་ 

༹ས་བཞིན་ ཡོད་པོའི་ གཡོག་ 
བས་པའོི་ ང་ རང་གི་ འོས་
ོ་ ིམས་ ོན་ མ ས་མི་ཅུ༹་ 

མཉམ་པོ་ འ ེལ་བ་ བཞག་ ི་ 
གཡོག་ ༹ས་བར་ བཅད་ནེ་ མི་
སེར་ཅུ༹་ལོ་ དཀའ་ལས་ མིན་ཐོན། 
ཁོང་གི་ བདེ་ ན་ ལེ་ལག་གི་ 
འགོ་ ེད་ཅུ༹་ལོ་ ས་ཐག་ རངི་ཀོ་
ན་  ཡོད་མཁན་ མི་སརེ་ཅུ༹་ལོ་ 
ལོ་ ན་སངོ་ གསོལ་ཕོག་
(Pension) དང་ ག ང་ འཆར་
གཞི་ཅུ༹འི་ ཧངོ་ན་ རིག་ཀོ་ ིང་
བོའི་ ལེས་རིམ་ཅུ༹་ གོ་ ིགས་ 

བས་ ི༹ན་དགོས། ཁོང་གི་ ོ༹ང་
ཁག་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ལོ་ ོན་ལོ་ 
ཐོན་ ི་ ོང་གསེབ་ མི་སེར་ཅུ༹འི་ 
དོན་ལོ་ བདེ་ ན་ ལེས་རིམ་ཅུ༹་ 
བཟོ་ དགོས་པོ་ ་བ་ཡང་ ལ་
བོ་ ཨིན། 
 
 

ོང་ ལ་ ལེ་ལག་ ོན་པོ་ ་
ཞབས་ མ་ ོས་ ོས་ཀི་ འ ེལ་
བ་ ཡོད་པོའི་ (BDO) ཅུ༹་ལོ་ 

ིམ་ བཟ་ོབཞིན་ ཡོད་པོའི་ 
འཆར་གཞི་ འདི་ལོ་ མ་ལག་རང་ 

ོང་ དགོས་པའོི་ བཀའ་ ་ 
གནང་བོ་ ད། ཁོང་གི་ ོང་

ལ་ ལེ་ལག་གི་ འགོ་ཅུ༹་ལོ་ ོང་
ལ་ གཅ༹ང་ གས་ སལེ་བོའི་ 

དོན་ལོ་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ལོ་ གཡོག་
ན་ བཏང་ དགོས་པོའི་ བཀའ་ ་
ཡང་ གནང་བོ་ ད།འདེས་རང་ 
ལམ་དང་ ཟམ་པོ་ ལེ་ལག་ ོན་

པོ་ ་ཞབས་ བསམ་ བ་ ལེབ་
ཅ་ཀི་ ོང་གསེབ་ ས་གནས་ 
དོན་ལོ་ ཡར་ ས་ ལེས་རིམ་དང་ 
འཆ་གཞི་ཅུ༹་ ལག་ལེན་ ༹ས་བའི་ 

ང་ པན་ཅཊ་དང་ ིམས་ ོན་ 
མ ས་མི་ མ ད་འ ེལ་ བཞག་ 
དགོས་པོའི་ ོབ་ ་ གནང་བ་ོ 
ཨིན།ལེས་རིམ་ ོན་ལོ་ ོ༹ང་ཁག་ 

ོ༹ང་དཔོན་ ་ཞབས་ ཊི་ ཀལ་
ཨེན་ ི་ (DISHA) ཀི་ ༹ས་
བོའི་ ལེས་རིམ་ བ་ གས་ལོ་ 
དགའ་ཆུ༹ལ་ ༹ས་བཞེས་ 
(DISHA)ཀི་ གཞི་རིམ་ལས་ 
ཡར་ ས་ ༹ས་བོའི་ ལེས་རིམ་
ཅུ༹;ཨི་ (Power point) ནང་
ལས་ དོན་ཆ༹ན་ ཀེས་པོ་ཅིག་གི་   

བ་ གས་ ༹ས་བོ་ ཨིན།    
                         
. 
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