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 བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༣༥       ད ིན་ ་ ད ་པོའི་  ཆེ༹ས་ ༢༧              གཟའ་  ་བོ                              ཤོག་ ེབ་   ༡ 

རིན་ཆནེ་ ང་ ལ་འ རོ་ རནི་ཆེན་ ཆསོ་ ངི་ 
དགོན་པོ་ན་ འཇོ༹མ་ ངི་ ཞ་ེབད་ེ ཞབས་ ནེ་་་་་་

 
  

ལ་ཞིང་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ ཆེ༹ས་ ༢༡◌ཿ  

བ་ འ ས་ ོངས་ ི་ མེ་གྷི་ ་ར་ རིན་ཆེན་ ང་གི་ 
ལ་འ ོར་ རིན་ཆེན་ ཆོས་ ིང་ དགོན་པོ་ན་ འཇོ༹མ་
ིང་ ཞེ་བདེ་ ཞབས་ ེན་ གོ་ ིགས་ ཆོ༹གས་པོ་ཀིས་  

གོ་ ིགས་ བས་པོའི་ ཉིན་ ག མ་ ས་རིང་ཀོའི་ 
འཇོ༹མ་ ིང་ ཞེ་བདེ་ ཞབས་ ེན་ འ ག་ བ ་བའི་ 
ལེས་རིམ་ན་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པ་ིཨེས་ ཏ་
མང་ ོན་བ་ོ གནང་བོ་ ད། ཁོང་ མཉམ་པོ་ དགོན་ 
གནས་ ལེ་ལག་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ བསོད་ མ་ ་མ, 

ོན་པོ་ཅུ༹་  ་ཞབས་ ལོག་ནཐ་ ཤ , ་ཞབས་ བྷིམ་ 
ཧང་ ལིམ་ ,  ིམས་ ོན་ མ ས་མི་ཅུ༹་   མ་ ་ནི་
ཏ་ གཇ་མེར, ་ཞབས་  ཨ་དི་ཏཡ་ གོལ་ལེ, ད ་
ག ང་ ོས་ཆོ༹གས་ དམས་མོའི་ མ ས་མི་ ་ཞབས་ 
ཨིན་ ར་ ཧང་ བ་བ, གཅོ༹་ ི་ ོན་པའོི་ ོབ་ ེན་
བོ་ ་ཞབས་ ར་ོཧིཏ་ རཇ་ མ་ཧ་ར་ཇ, གཅོ༹་ ི་ ོན་
པོའི་ ིད་ ང་ཡིག་ ་ཞབས་ ཇེ་ཀོབ་ ཁ་ ིང, 
མ ས་མི་ གེལ་ཆེན་ཅུ༹, ལེ་ལག་གི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་དང་ 
གཞན་ མི་སེར་ཅུ༹་ ཡོད་པོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ བས་ན་ 
དགོན་པོའི་ ཆོ༹གས་པོ་ ཐོག་ལས་ བས་ཇེ་ སངས་ ས་ 
ཡངས་ ན་ ་མཆོ༹་ རིན་པོ་ཆེ་ཀིས་ ག་ལས་  གཅོ༹་

ི་ ོན་པོ་ དགའ་བོའི་ བ ོད་བ གས་ གནང་བོ་ 
ཨིན། གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀིས་ ག ང་ལས་ དགོན་པོའི་ 

ཆོ༹གས་པོ་ལོ་ དགོན་པོའི་ ཡར་ ས་ དོན་ལོ་ ད ལ་ 
འ མ་ ་བ ་ གནང་ཤད་ ིས་ བ་ གས་ གནང་
བོ་ ད། ཁོང་གིས་ བདེན་གཏམ་ལོ་ ་ ་ པ ྨ་ 
བསམ་བྷ་བ་ ོབ་ ང་ ༹ས་སའི་ བཤད་ ་དང་ མ་
ཁང་ ད ་ བཟོ་ ཤད་ ིས་ བ་ གས་ གནང་བོ་ ད། 
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀིས་ བ་ འ ས་ ོངས་ལོ་ འ ས་པོ་ 
མ ན་ལམ་ ས་གནས་ བཟོ་ཤད་དང་ ་ཏ་ ་དང་ ཆེ་
ཝ་ བྷན་ཇ་ཡང་ལོ་ བོད་ ལ་ ས་ཆ༹མས་ མཉམ་པོ་ མོ་
མ ད་ ི་ ཆོ༹ང་འ ེལ་ ལམ་ བཟོ་ཤད་ ིས་ བ་ གས་ 
གནང་བོ་ ད། ལེས་རམི་ བས་ན་ གནམ་ཐང་ ར་
ཏེཡ་པནི་ ར་ོདྷི་ གྷར་ མི་རིགས་དང་ བདེན་གཏམ་ 
དགོན་པོའི་ ཆོ༹གས་པ་ཀིས་ ཡང་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པ་ོལོ་ 
བ ོད་བ གས་ གནང་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ བས་ན་ 

བས་ཇེ་ སངས་ ས་ ཡངས་ ན་ ་མཆོ༹་ རིན་པོ་ཆེ་
ཀིས་ ག ང་ཆོས་ཡང་ གནང་བ་ོ ཨིན། ལེས་རིམ་ལོ་ 
དགོན་གནས་ ལེ་ལག་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ བསོད་ མ་

་མ་ ིས་ ཡང་ ང་འ ེལ་ གནང་བོ་ ད། ལེས་རིམ་
ན་ རིག་ག ང་ ལེས་རིམ་ ཡང་ ེན་བོ་ ཨིན། 

ཡངས་ ང་ གོ་བ ན་ ཆ༹ངོ་འ ་ འཆར་གཞིའི་  
མ ན་ལམ་ན་ གཅོ༹་ ་ི ནོ་པའོ་ི ད ་ གི་ན་ 
ཆ༹གོས་འ ་་་་་  

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ཆེ༹སཿ ༢༢    
 གཅོ༹་ ི་ ོན་པ་ོ ་ཞབས་ པ་ིཨེས་ ཏ་མང་གིས་ ད ་

ིག་ན་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་༢༢ ཉིན་ ཆེ༹ས་ ཁོང་གི་ 
ག ང་གཟིམ་ཤ་ མེ་ཏོག་ ང་ན་ ོ་ ོ༹ང་ཁག་ ཡངས་

ང་ ན་ ོག་བ ན་ ཆོ༹ང་འ ་དང་ ད་འོངས་མཁན་ 
ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པོའི་ ་བོ་ན་ གོ་ ིགས་ བས་
པོའི་ ལ་ཡོངས་ ོག་བ ན་ ས་ ོན་ ལོ་༢༠༢༡་ 
ཡང་ལས་ནེ་ (Global Film Festival) དོན་ཆ༹ན་ མ ན་
ལམ་ན་ ཆོ༹གས་འ ་ གཅིག་ ཆོ༹གས་པོ་ ཨིན ཆོ༹གས་
འ ་ན་ ཁོང་ མཉམ་པོ་ འ ས་པོ་ ལེ་ལག་གི་ ོན་པོ་ 

་ཞབས་ བི་ཨེས་ པནཏ,    ན་ གསན་ དང་ མི་ 



 
 
སེར་ འ ེལ་བ་ལེ་ལག་གི་ ོབ་ ེན་བོ་ ་ཞབས་ བི་
རེན་དར་ ཏམ་ལིང, འ ས་ ོངས་ ོག་བ ན་ ཆོ༹གས་
པོའི་ འགན་འཇི༹ན་ མ་ པཽ་ཇ་ ཤ , ན་གསན་དང་ 
མི་སརེ་ ལེ་ལག་གི་ ང་ཡིག་ མ་ སི་པརོ་ཧ་ ཏར་ 

ན་དང་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ ཡོད་པོ་ ཨིན། ཆོ༹གས་འ ་ 
བས་ན་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོའི་ མ་མ ན་ལོ་ ོག་

བ ན་ འཆར་གཞིའི་ དོན་ཆ༹ན་ཅུ༹་ ཧངོ་ན་ ་བ་ཅུ༹་ 
བཞག་ཀོ་ ཨིན། གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀིས་ ལེ་ལག་ གཉིས་
ག་གི་ གནང་བོའི་ གཅོ༹་ཆེ་ གས་ འ ས་ ོངས་ ོག་
བ ན་ ཆོ༹གས་པོ་  ཡང་ལས་ནེ་ Sikkim  Film 

Promotion Board འ ་ ི་ ༹ས་བོའི་ ཐབས་ཤེས་ ལེས་
རིམ་ལོ་ དགའ་ཆུ༹ལ་ གནང་བཞེས་ གཞི་ གཏིང་ ཡོད་
པོའི་ ལེས་རིམ་ལོ་ (Eco Heritage Film Village) མིང་ 
བཟོ་ཤད་ ི་ བཀའ་ ོབ་ གནང་བོ་ ཨིན། འདི་ཤོར་ན་ 
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀིས་ འ ས་ ོངས་ ོག་བ ན་ ཆོ༹གས་
པོ་ཀིས་ བཟོ་བོའི་ འ ས་ ོངས་ ་ཐབ་བས་ ོག་
བ ན་ ཤཽ་ ིང་ ས་གནས་ དེབ་གིས་ ོ་ ི༹་ གནང་བོ་ 

ད།འདི་དང་ མཉམ་ཅི་ ན་གསན་དང་ མི་སེར་ 
འ ེལ་བ་ ལེ་ལག་གི་ བཟོ་བའོི་ བོམ་ འི་ ོག་བ ན་ 
ཡང་ ོན་བོ་ ཨིན། 
 

ནོ་པོ་ ་ཞབས་ མ་ སོ་ སོ་ ་ཝཧ་ཏི་ 

ཀསི་ ང་ཤར ་ས་གནས་ ཆ༹གོས་འ ་ན་ གས་ 

འགན་ ་་་་་་་ 

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ ཆེ༹ས་ ༢༤◌ཿ 

 ་ཝཧ་ཏི་ ཨ་སམ་ ི་ ང་ཤར་ ས་གནས་ ི་ ཟས་

སོང་ བཏང་བའི་ ཐོན་ ིད་དང་ ཟས་སོང་ གོ་ བས་ 

ཆོ༹གས་འ ་ཡང་ལས་ནེ་།(Investors་meet”on་

“Exploration་and Production InvestmentOpportunities) 

 

ན་ ོང་ ལ་དང་ མཐའ་འཁོར, གཏེར་ཁ་དང་ ས་

གཤིས་ རིག་པོའི་ ལེ་ལག་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ མ་ 

ོས་ ོས་ བྷོ་ཊེ་ཡ་ཀིས་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་༢༤ ཉིན་ཆེ༹་ 

གས་འགན་ བཞེས་པོ་ ཨིན།ཁོང་མཉམ་པོ་ གཏེར་ཁ་ 

ལེ་ལག་གི་ གཅོ༹་བོ་ ང་ཡིག་ མ་ བྷར་ཏི་དང་ ལེ་

ལག་གི་ Sr, Engineer ་ཞབས ་སར་ནན་ ཤི་ལལ་ཡང་ 

ོན་བོ་ ད། ཆོ༹གས་འ ་ན་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ མ་ 

ོས་ ོས་ རང་གི་ ག ང་ཤད་ན་ འ ས་ ོངས་ ག ང་

གི་ ཐོག་ ོད་མོའི་ན་ ཟས་སོང་ བཏང་ཤད་ གོ་ བས་

ན་ འ ས་ ོངས་དང་ ་གར་ལོ་ Atma Nirbhar བཟོ་ 

ཤད་ན་ ་གར་ ི་ ལམ་ ོན་ན་ གཡོག་ བས་པོའི་ 

ག་ ིགས་ལོ་ བ་ གས་ གནང་བ་ོ ཨིན།ཁོང་གི་ 

གཞི་ ་ ི་ཆོ༹གས་ རིག་ག ང, ས་བབས་རིག་པ, 

ཆགས་ ལ, མངའ་ ེ་ཀི་ གནས་ བས་ གོ་གནས་ ི་ 

ལ་ན་ འ ས་ ོངས་ ི་ མ་དང་ ས་ ད ད་ཞིབ་ 

རེ་བ་ལོ་  ངོ་ ོད་ ༹ས་བོ་ ཨིན། ང་ཡིག་ བྷར་ཏི་ཀིས་ 

འ ས་ ོངས་ མཐའ་འཁོར་ ཐོན་ ངས་ དོན་ཆ༹ན་ 

ཧོང་ན་ ཡང་ བ་ གས་ གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ 

འ ས་ ོངས་ན་Su Swastha འཆར་གཞིའི་ ལེས་རིམ་ 

མཉམ་པོ་ (Ease of Doing Business) ཆོ༹ང་འ ེལ་ ི་ 

གོམ་པོ་ བས་ཡོད་པོའི་ གཏམ་ཡང་ བ་ གས་ 

གནང་བོ་ ད། ཆོ༹གས་འ ་ན་ ད ་ག ང་ Petroleum 

and Natural Gas ོན་པོ་ ་ཞབས་ ཧར་དཻཔ་ ཤིང་ ་
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ར,ི ད ་ག ང་ མངའ་ ེ་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ ར་མེས་

ར་ ཏེ་ལི, ཨ་སམ་ ི་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ ག་

ོར་ ཧི་མན་ཏ་ བི་ ་ ཤ , ཨར་ན་ཆལ, མ་ནི་ ར, 

མི་ཟོ་རམ, ན་ག་ལན་ ི་ ོན་པོ་ཅུ༹་དང་ གཞན་ ང་

ཤར་ ས་གནས་ ི་ འགོ་ ེད་ ན་བོ་ཅུ༹་ ོན་བོ་ ཨིན།  

ཞངི་གཡོག་ ལེ་ལག་ ནོ་པ་ོ ལ་ེ ལ་ གས་ སི་ 

ཆ༹གོས་འ ་ན་ གས་འགན་ བཞེས་པོ་་་་་་ 

 

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ ཆེ༹ས་ ༢༣◌ཿ 

 མངའ་ ེ་ཀི་ ཞིང་གཡོག་ལེ་ལག་ ོན་པ་ོ ་ཞབས་ 

ལོཀ་ནཐ་ ཤ ་ སོང་མཁན་ བཟའ་ ར་པོའི་ ཉིན་ཆེ༹་ 

ལེ་ ལ་ གས་ ལོ་ ེབས་པོ་ ཨིན༏ཁོང་ མཉམ་པོ་ 

འ ས་ ོངས་ བ་ཆ་ ཞིང་གཡོག་ ཡར་ ས་ agency 

གི་ (CEO) ག་ ོར་ ས་ ཨན་བལ་གན་དང་ འ ས་

ོངས་ མངའ་ ེ་ བ་ཆ་ ལག་འ ེར་ Agency  གི་ 

(CEO) ་ཞབས་ ་དྷིར་ གི་རི་ཡང་ ོན་བོ་ ད། ལ་

གས་ ེབས་པོའི་ བ་ལས་ ་ཞབས་ ོན་པོ་ཀི་ ལ་

གས་ རང་བཅ༹ན་ གངས་རི་ ཡར་ ས་ ཆོ༹གས་པོའི་ 

ཆོ༹གས་འ ་ན་ གས་འགན་ བཞེས་པོ་ ཨིན། ཆོ༹གས་

འ ་ ལེས་རིམ་ བས་ན་ ོན་པོ་ཀིས་ ལ་ གས་ རང་

དབང་ གངས་རི་ ཡར་ ས་ ཆོ༹གས་པོའི་ འགན་འཇི༹ན་ 

་ཞབས་ བ ་ ལ་མཆ༹ན་ དང་ འཇི༹ན་ ོང་ 

councillor ་ མཉམ་པོ་ ཆོ༹གས་འ ་ བ གས་པོ་ ཨིན། 

ཆོ༹གས་འ ་ བས་ན་ ཁོང་ཅུ༹་ཀི་ འ ས་ ོངས་དང་  

ལ་ གས་ གཉིས་ ི་  བར་ན་ བ་ཆ་ ཞིང་གཡོག་ལོ་ 

ལེས་རིམ་ ེམ་ བཟོ་བའོི་ དོན་ལོ་ རོགས་རམ་ ི་ 

གཏམ་ཅུ༹་ ཐག་བཅད་ ༹ས་བོའི་ ག ང་བཞག་ ཡོད། 

ོན་པོ་ ཤ ་ཀིས་ འ ས་ ོངས་ ི་ ཞིང་པོ་ཅུ༹་ལོ་ བ་

ཆ་ ཞིང་གཡོག་ ཐོན་ ིད་ལོ་ རནི་མགོ་ ེམ་ ཐོབ་པོའི་ 

དོན་ལོ་  ས་གནས་དང་ ཆོ༹ང་འ ་ འ ེལ་བ་ བཞག་

ཀོའི་ ཧོང་ན་ གས་གཟིགས་ གནང་ ཡོད་པོའི་ 

གཏམ་ཡང་ ག ང་བོ་ གནང་བོ་ ད། ཁོང་ཅུ༹འི་ བར་

ན་ ལ་ གས་ ས་གནས་ ཞིང་པ་ོ དང་ འ ས་ ོངས་ 

བཟོ་ལས་པོ་ཅུ༹འི་  ཟས་སངོ་ ༹ས་ཤད་ རེ་བ་ གཏམ་ཅུ༹་ 

ག ང་བོ་ ཨིན༏ཁོང་གི་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པ་ོ ་ཞབས་ པི་

ཨེས་ ཏ་མང་གིས་ ད ་ ིག་ན་ མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ 

འ ༹མ་བཅུ༹ག་ཀོའི་ ཞིང་པོ་ ོགས་འ ེལ་ ལེས་རིམ་

དང་ ད ལ་ རོགས་རམ་ སེམས་ གས་ དོན་ཆ༹ན་ 

ཧོང་ན་ བ་ གས་ གནང་བོ་ ཨིན།འདེས་རང་ ཆེ༹ས་

༢༦ ཉིན་ཆེ༹་  ལེ་ ལ་ གས་ལོ་ གོ་ ིགས་ བས་པོའི་ 

ོག་བ ན་ ས་ ོན་ན་ཡང་ གས་འགན་བཞེས་

ཤད་ ི་ ག ང་བ་ོ གནང་བོ་ ཨིན། LAHDC COUNCIL 

དང་ ལ་ གས་ རང་དབང་ གངས་རི་ ཡར་ ས་ 

ཆོ༹གས་པོའི་ མ ན་ལམ་ འག་ོ ེད་ཅུ༹་ལོ་ ད་འོངས་ 

ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པོའི་ བ ན་ ག་ གཉིས་པོ་ན་ 

འ ས་ ོངས་ན་  གོ་ ིགས་ བས་པོའི་ ལ་ཡོངས་ 

ོག་བ ན་ ས་ ོན་ན་ གས་འགན་བཞེས་པོའི་ 

དང་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གིས་ 

ད ་ ིག་ན་ འ ས་ ོངས་ ག ང་གི་ ལེས་རིམ་ ལོ་ 

གཟིགས་པོའི་ དོན་ལོ་ མ ོན་བོས་ གནང་ བཞག་ 

ཡོད་པ་ོ ཨིན། 
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ན་གསན་དང་ མི་སེར་ འ ལེ་བ་ ལེ་ལག་ག་ི 

ཆ༹གོས་འ ་་་་་་་

 

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ ཆེ༹ས་༢༡◌ཿ  

ི་ཆོ༹གས/དི་ཇི་ཊལ མེ་དི་ཡ་ ཨེཏ་བི་ཇོར་ དང་ 

མངའ་ ེ་ ན་གསན་དང་མི་སེར་ ལེ་ལག་ མཉམ་པོ་ 

དི་ཇི་ཊལ་ མེ་དི་ཡ་པོ་ཅུ༹ས་ ི་ མིང་ཐོག་ ང་ཤད་ ི་ 

དོན་ལོ་ ལམ་ ེན་ འ ེལ་བ་ ཧོང་ན་ གཅོ༹་ཆེ་ གས་  

དོན་ཆ༹ན་ གཉིས་ ི་ Draft ེན་ཁར་ གཏམ་ མཐག་

བཅད་ ༹ས་བོའི་ དོན་ལོ་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་ ༢༡ ཉིན་

ཆེ༹་ ན་གསན་ དང་ མི་སེར་ འ ེལ་བ་ ལེ་ལག་ན་ 

ཆོ༹གས་འ ་ གཅིག་ ཆོ༹གས་པོ་ ད། ཆོ༹གས་འ ་ ི་ 

གཅོ༹་འཇི༹ན་ ལེ་ལག་གི་ ང་ཡིག་ མ་ སི་པརོ་ཧ་ 

ཏར་ ན་ ིས་ གནང་བོ་ ཨིན། ཆ༹གོས་འ ་ན་ ཁོང་ 

མཉམ་པོ་ ལེ་ལག་ ད ་འཇི༹ན་ མ་ བེ་ ་ ་ ང, ་

ལིས་ འགོ་ ེད་ ་ཞབས་ བ ེན་འཇི༹ན་ ོས་ ོས་ 

ལེབ་ཅ, འ ས་ ོངས་ ི་ press club, Press Information 

Bureau, འ ས་ ོངས་ ི་ གསར་ཤོག་ཀོ་ དང་ ལེ་ལག་

གི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ ཡོད་པོ་ ཨིན།  

ཆོ༹གས་འ ་ན་ ན་གསན་དང་ མི་སེར་ འ ེལ་བ་ ལེ་
ལག་གི་ ག་ ིགས་ ༹ས་བོའི་ ཡིག་ཆ་ ཡང་ནེ་ 
documents གཉིས་ ེན་ཁར་ གཏམ་ འ ེལ་བ་ ༹ས་བོ་ 

ད། འདིའི་ དོན་ཆ༹ན་ གསར་ཤོག་ཀོ་ཅུ༹འི་ གོ་ བས་ 
ཡོད་པ་ོ བཟོ་བོའི་ Digital Media house ཅུ༹་ལོ་ ཡང་ 
མངའ་ ེ་ན་ གཡོག་ བས་ཤད་ མཐའ་འཁོར་ བཟོ་
བོའི་ དོན་ལོ་ ག ང་བ་ོ ད། ཨེཏ་བི་ཇོར་ social 

media  ལག་ལེན་ ༹ས་མཁན་ཅུ༹འི་ ཟནོ་ ོར་ དོན་ལོ་ 

་གར་ ག ང་གི་ Electronics and IT ོན་ཆོ༹གས་ཁང་ 
འ ་ ི་ ན་གསན་ ཆ༹ན་རགི་གི་ བཅའ་ ིམས་༢༠༢༡ 
ནང་ཆོ༹ད་ ལོ་ ས་ཅིག་གི་ ད ིན་ ་ གཉིས་པའོི་ན་ 
ཐབས་ཤེས་ ག་ ིགས་ ་གར་ ི་ པེ༹ས་ ཀོན་སིལ་ 
འ ་ ི་ གསར་ ཤོག་ཀོ་ཅུ༹འི་ ིགས་ ིམས་ མཉམ་པོ་ 
IT བཅའ་ ིམས་༢༠༠༠ དང་ ཨི་པི་སི་ ེ་ཆ༹ན་ དོན་
བཞིན་ ཡོད་པོ་ ག ང་བ་ོ ད། ན་གསན་དང་ མི་
སེར་ ལེ་ལག་གི་ ང་ཡིག་གིས་ འ ས་ ོངས་ན་ ི་
ཆོ༹གས་ དི་ཇི་ཊལ མེ་དི་ཡ་ ལག་ལེན་ ༹ས་མཁན་ཅུ༹་ཀི་ 
དོན་ལོ་ ཨེཏ་བི་ཇོར་རི་ མི་སེར་ ཐམས་ཅད་ ིས་ རང་
དབང་ན་ རང་འདོད་ ི་ དབང་ཆ་ལོ་ ཞལ་ བཞེས་ 
གནང་བཞེས་ མངའ་ ེ་ ག ང་ འ ་ ི་ དི་ཇི་ཊལ མེ་
དི་ཡ་ཀི་ ས་གནས་ ཧོང་ན་ ལེམ་ བཟོ་བོའི་ ཐབས་
ལམ་ ༹ས་ ཡོད་པོའི་ ག ང་བོ་ ད།ལེ་ལག་ ད ་
འཇི༹ན་ ིས་ documents གཉིས་ ི་ གཅོ༹་ཆེ་ གས་ 
གཏམ་ ག ན་བའོི་ བ་ལས་ ལེ་ལག་གི་ ལོ་༢༠༢༡ 
ལས་ འདིའི་ ེན་ཁར་ གཡོག་ བས་ཤད་ ོ་བཅུ༹ག་
ཀོའི་ ན་ གསན་ གནང་བོ་ ད།ཁོང་གི་stakeholders 

དང་ སམཉམ་པོ་ ོས་ ར་ གནང་བའོི་ བ་ལས་ 
དོན་ཆ༹ན་ལོ་ ག་ ིགས་ ༹ས་བོ་ ཨིན།ད་འདི་ལོ་ 
ག ང་ གི་ མ་མ ན་ལོ་ ཞལ་བཞེས་ དོན་ལོ་ བཏང་
ཤད་ ི་ ན་གསན་ གནང་བ་ོ ད། 
 ད ་ག ང་ མངའ་ ་ེ ད ལ་ སི་ ོན་པོ་ཀསི་ 

དི་ ངོ་ལ་ོ མཇལ་བོ་་་་ 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ ཆེ༹ས་ ༢༠◌ཿ ད ་

ག ང་ མངའ་ ེའི་ ད ལ་ ིས་ ལེ་ལག་ ོན་པོ་ ་
ཞབས་ པན་ཀཇ་ ཆཽ་དྷ་རི་ཀིས་ སངོ་མཁན་ ཆེ༹ས་ ༢༠ 
ཉིན་ཆེ༹་ ིད་ ོང་ ་ཞབས་ ང་ག་ ་སཊ་ མཉམ་
པོ་ མཇལ་བོ་ ད། ཁོང་ མངའ་ ེ་ འ ས་ ོངས་ ི་ 
ཉིན་ག མ་ ི་ གཟིགས་ ོར་ན་ ོན་པ་ོ ཨིན། མཇལ་
བོའི་ བས་ན་ ད ་ག ང་ ོན་པོ་ཀིས་ མངའ་ ེ་ 
ཡར་ ས་ འཆར་གཞིའི་ ཡ་ཕར་ལོ་གཟིགས་ ི་ ིད་

ོང་ མཆོག་ལོ་ དགའ་ཆུ༹ལ་ གནང་བ་ོ ཨིན། ོན་པ་ོ
ཀིས་ ལ་ཁབ་གི་ ཡར་ ས་ན་ ིད་འཇི༹ན་ ་ཞབས་ 
ན་རནེ་དར་ མོ་དི་ ད ་ ིག་ན་ ཐོན་ཡོད་པོའི་ན་ 
ཡང་ དགའ་ཆུ༹ལ་ གནང་བ་ོཨིན། ིད་ ོང་ མཆོག་
གིས་ ད ་ག ང་ ོན་པོ་ལོ་ ཐང་ཀ་དང་ ཅོག་ཅེ༹་ 
གསོལ་རེ་ གནང་བོ་ ཨིན། 
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