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 བམ་པོ་ ༢༦    ཨང་ ༢      ད ིན་ ་  དང་པོའི་   ཆེ༹ས་ ༢༦               གཟའ་  ག་ཀོ་                         ཤོག་ ེབ་   ༡ 

ཐངེ་ ༧༣  དམངས་ཆོ༹གས་ ཉིན་ ས་ ནོ་ ལ་ོ༢༠༢༢ ཤོར་ན་  དི་ ངོ་ ་ཞབས་ 
ང་ག་ པར་སཊ་ དང་  གཅ༹་ོ ་ི ནོ་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གིས་  མ་ིདམངས་ ཅུ༹་ལོ་  

ག ང་འ ནི་་་་་ 
 

   
 

དི་ ངོ་མཆགོ་ག་ི ག ང་འ ནི་་་་་་་་་ 
དམངས་ཆོ༹གས་ ཉིན་ ས་ ོན་ ེན་འ ེལ་ བཟང་
པོ་ འདི་ན་ ངས་ འ ས་ ོངས་ མི་སརེ་ཅུ༹་ དང་ ་
གར་ ི་ ོགས་ཀོ་ ོགས་ གཞི་  མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ ིང་
གཏམ་ ལས་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ་དོ་ ཨིན།ད་ 
རིང་ ང་ཅག་ ་གར་ རང་དབང་ རང་བཅ༹ན་ བཟོ་
བའི་ དོན་ལོ་ རང་ ོག་ ོས་ གཏང་མཁན་ དཔའ་
བོ་དང་ དཔའ་མོ་ ད ་ ིག་ཀོ་དང་ དམག་མི་ཅུ༹་ 
འདི་ལས་ ལ་ཁབ་ ་ ིམས་ བཟོ་མཁན་  ི་ ་ 
དམ་པ་ མཆོག་ལོ་ ོན་སོང་དང་ གས་གསོ་ ལ་དོ་ 
ཨིན། 

འ ས་ ོངས་ འདི་ ལ་ཁབ་གི་ མངའ་ ེ་ཐམས་
ཅད་ལས་ ང་ ཤོས་ ཨིན་ ང་ ལ་ཁབ་ ཡར་ ས་ 
བཏང་ཤད་ན་ ང་ཅའི་ གས་འགན་ ཆེ་ གས་ ཡོད་
པོ་ ཨིན། ག ང་གི་ ལམ་ ོན་ ས་ ་ ོན་བཞག་ 
ཡོད་པའི་ དོན་བཞིན་ མངའ་ ེའི་ ི་ཆོ༹གས་ དཔལ་
འ ོར་  ཡར་ ས་ དོན་ལོ་ ཨ་ཏང་རང་ ོན་ ལོ་ 
ཕར་བཞིན་ ཡོད།ང་ཅག་ ་ གར་ ག ང་གི་ ིད་

ས་ ལམ་ ོན་ དོན་བཞིན་ འཆར་ གཞི་དང་ ཡར་
ས་ འཆར་ གཞི་ཅུ༹་ ལག་ལེན་ ༹ས་ ི་ གཡོག་ 
བས་བཞིན་ ཡོད། 



མས་པའ་ི མི་སེར་ཅུ༹་་་་ 
ང་ལོ་ འདེམ་ ན་གསན་ ལ་བའི་ ང་ 
ང་ལོ་ ལེབ་རང་ ང་ ལ་ ཆེ་ གས་ ཐོན་དོ་ 
ཨིན།གན་ ༹ས་ས་ེནེ་ ང་ཅའི་ མངའ་ ེ་ ང་

ང་ ཡར་ ས་ ཧོང་ན་ ད་རསེ་རང་ དོན་
ཆ༹ན་ ཀེས་པོ་ཅིག་ན་ ་དགའ་ ཀེས་པོ་གཅིག་ 
ཐོབ་པོ་ ཨིན། ད་རངི་ ་ ིམས་ ནང་ཆོ༹ད་ 
གདོང་ལེན་ མཇལ་ ཡོད་པའི་ གཞི་རིམ་ ེལ་
ལས་ མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ ོང་ཆོ༹གས་ཁང་ཟང་ 

ིད་ ས་ བཟོ་བའི་ ལེས་རིམ་ཅུ༹་ ཡོད་པོ་ 
ཨིན། མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ ིད་ ས་ འདི་ལོ་ 

ེམ་ ༹ས་ ལག་ལེན་ ༹ས་བའི་ དོན་ལོ་ མི་
སེར་ཅུ༹འི་ ་ལོག་ཅུ༹་དང་ གཅོ༹་ཆེ་ གས་  
ཡོད་པ་ོ ཨིན། 

མས་པའི་ མི་སེར་ཅུ༹་་་ 
ང་ ས་ ོན་ འདིའི་ ཤོར་ན་ གཅོ༹་ཆེ་ གས་ 
focus ིད་ ས་ ས་གནས་ ཀེས་པོ་ཅིག་གི་ 
ཡར་ ས་ ག ང་ལམ་ ས་ ་དང་ ག ང་ འ ་

ི་ ༹ས་བའི་ དོན་ཆ༹ན་ཅུ༹འི་ བ་ གས་ ༹ས་
ཤད་ ཨིན།  

མས་པའི་ མི་སེར་ཅུ༹་ ་་་མི་སེར་ཅུ༹འི་ འ ོད་
བ ོན་ལོ་ ངས་ གས་ བཟོ་བོའི་ དོན་ལོ་ 
ག ང་གི་ གས་གཟིགས་ གནང་ ི་ ས་གནས་ 
ཐམས་ཅད་ན་ རང་གི་ མི་སརེ་ཅུ༹འི་ འ ད་
བ ོན་ དོན་ལོ་ ཞབས་ ི་ ས་ ི་ ག་ཆོ༹ད་ 
ཆུ༹གས་ཆུ༹གས་ ་ ེལ་དོ་ ཨིན། འདི་བ ག་ཀོ་ 
མ་ཡིན་པ་ ག ང་གི་ གཞི་རིམ་ འ ོད་བ ོན་ 
ད ་ཅུ༹་ལོ་ ཡར་ ས་ བཏང་ ི་ གལ་ཆེན་ 
ཡོད་ས་ ག ང་གི་ ན་པོ་ མཁས་ཤོས་དང་ 
འ ལ་ཆས་ཅུ༹་ ཡར་ ས་ བཏང་བཞག་ ཡོད། 
མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ ལ་ཞིང་ ོ༹ང་ཁག་ ན་ཁང་

ན་ ཡང་ གཟིམ་ ི་ ་ ཡོད་པོའི་ Dialysis ད ་
དང་ ནམ་ ི་ལོ་ ན་ཁང་ན་ གཟིམ་ ི་ བ ན་ ཁ་

ོད་ dialysis འ ལ་ཆས་དང་ འདེ་རང་ ཨེས་ཊེ་
ཨེན་ཨེམ་ ན་ཁང་ན་ ང་ ཁ་ ོད་ ཡར་ ས་ 
བཏང་བོ་ཨིན། སོ་རེང་ གཞི་རིམ་ ད ་  P.H.C 
ལོ་ C.H.C བཟོ་བོའི་ མཉམ་པོ་ ཐམས་ཅད་ ེལ་ ི་ 

ན་བཅོས་ གོ་ བས་ ལེ་ལག་ བཟོ་བཞག་ ཡོད་པོ་ 

ཨིན།འདི་མཉམ་པོ་ ག ང་གི་ ཀོ་བཊི་-༡༩ ན་ཁབ་ 
ཐེང་དང་པའི་ dose ་ཆ་༡༠༠  བས་པོ་ ཨིན་ནེ་ 
ཐེང་ གཉིས་པའི་ dose  ་ཆ་༩༤ བས་ ོང་པ་ོ 
ཨིན། ག ང་གི་ ད ིན་ ་ དང་པའི་ ཆེ༹ས་ ༣  
༢༠༢༢  ལས་ གཞོན་བོ་ ང་ལོ་ ༡༥-༡༨ 
དང་ ང་ལོ་ ༦༠ ཡོན་ཆ༹ད་ཟང་གི་ ན་བོ་
ཅུ༹་ལོ་ ཐེང་དང་པའི་ ཀོ་བཊི་ ན་ཁབ་ 

བས་ཤད་ འགོ་ བཅུ༹ག་ཀོ་ ཨིན། སིང་གཏམ་

དང་ མན་གན་ ན་ཁང་ན་ ཡང་ blood bank 
འདེམ་མ་ ི་པ་ མན་གན་ལོ་ གཟིམ་ ི་ ༧༠ ཡོད་པོའི་ 

ན་ཁང་ བཟོ་བཞིན་ ཡོད་པོ་ ཨིན། ོ་དང་ བ་ 
ོ༹ང་ཁག་གི་ མི་སརེ་ཅུ༹་ལོ་ འ ོད་བ ོད་ ན་བཅོས་ 

ཟོན་ ོར་ གོ་ བས་ དོན་ལོ་ གཟིམ་ ི་ ༣༠༠ ཡོད་
པོའི་ ོ༹ང་ཁག་ ན་ཁང་ བཟོ་བཞིན་ ཡོད། ལ་

ཞིང་ ན་ཁང་ན་ གཟིམ་ ི་ བ ་ཡོད་པོའི་ ICU 
མཉམ་པོ་ TB ན་ཁང, blood bank དང་ 
digital X-ray ཡང་ འགོ་བཅུ༹ག་ཀོ་ ཨིན།ག ང་གི་ 
འ ོད་བ ོན་ ས་གནས་ལོ་ གས་ལོ་ བཞག་ ི་ ོ༹ང་
ཁག་གི་ གཞི་རིམ་ ད ་་དང་ ན་ཁང་ཅུ༹་ན་ ན་པ་ོ 
ཅུ༹་ ་གཡོག་ བ ག་ གཞག་ ཡོད་པ་ོ ཨིན།  
ག ང་གི་ གནས་ ངས་དང་ མཐའ་འཁོར་ལོ་ 
གནོད་ ེན་ མ་ ེལ་བོ་ ༹ས་ ི་ ག ང་ལམ་ 
བཟོ་ཤད་ ི་ གཡོག་ འ ༹མ་ བཅུ༹ག་བཞག་ 
ཡོད། ་གར་ ི་ གོས་ལག་ ལག་ཐག་ ོན་ཆོ༹གས་

ཁང་ ལམ་ ོན་ དང་ chamber of 
commerce དོན་བཞིན་ ག ང་ལམ་ ཐམས་
ཅད་ ང་ ་ ག ང་ལམ་ བཟོ་ཤད་ གོ་ བས་ 

ི༹ན་བཞག་ ཡོད། ག ང་ལམ་ མོ་མ ད་ ཤད་
དང་ ག ང་ལམ་ལོ་ ཡར་ ས་ བཏང་བའི་ 
དོན་ལོ་ མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ ག ང་ལམ་ལོ་ 

ལ་ཁབ་ ག ང་ལམ་ བ་ གས་ ༹ས་བའི་ 
དོན་ལོ་ ད ་ག ང་ལམ་ ོན་ཆོ༹གས་ཁང་ 
མཉམ་པོ་ མ ན་ལམ་ བཞག་བཞིན་ ཡོད་པོ་ 
ཨིན། འདི་ ༹ས་ ི་ རོང་པ་ོ ང་ཏོག་ སིར་ཝ་
ནི་ ལེག་ཤིཔ་ ཏེ་མི་ཏར་ ་ དང་ ཇོར་ཐང་ 

VOL.26             ISSUE NO.2                    BHUTIA EDITION             WEDNESDAY         26TH JANUARY 2022                       PAGE- 2 



ཆིར་བི་ ་ ལམ་ལོ་ ག ང་ལམ་ Tunnel བཟོ་
ཤད་ ི་ ་བ་ བཞག་ཀོ་ ཨིན། 

Tunnel འདི་འ ་ ི་ ཆར་ ས་དང་ traffic 
གནས་ ངས་ལོ་ ཟོན་ ོར་ ཐོབ་ཤད་ མི་ཆེ༹ད་ 
ས་ཐག་ རིང་ཀོའི་ མི་སརེ་ཅུ༹འི་ འ ད་བ ོན, 
ཤེས་རིག་དང་ གཞན་ཅུ༹་ན་ འཇམ་ གས་ 
རོགས་རམ་ ཐོབ་ཆུ༹གས་ཤད་ ཨིན། ག ང་གི་ ི་
ཆོ༹གས་ ི་ ད་ཞན་ མེད་མཁན་ཅུ༹་ལོ་ ཡ་ཕར་ མགོ་ 

ོན་བའོི་ དོན་ལོ་ ག་ཆོ༹ད་ ཆུ༹གས་ཆུ༹གས་ ་ ེལ་

བཞིན་ཡོད།ཁོང་ཅུ༹་ལོ་ indra Gandhi 
National old age pension, Indra 
Gandhi National Widow pensionདང་

,Indra Gandhi National Dissbility 
pension འཆར་གཞི་ ལོ་ཡ་ཕར་ བཏང་བཞག་ 
ཡོད། ས་ ོན་ འདིའི་ ཤོར་ན་ ང་ ས་གནས་ 
ཐམས་ཅད་ ི་ དོན་ལོ་  ཡར་ ས་  ༹ས་
བའི་ དོན་ལོ་ དམ་བཅའ་ ལ་ཤད་ ཨིན།  

གས་ ེ་ ཆེ། 
ཇཻ་ཧནི། 
ཇཻ་ སི་ ིམ། 
 
གཅོ༹་ ་ི ནོ་པའི་ མཆོག་གི་ ག ང་  འ ནི་་་ 
ང་ཅ༹འི་ མཁས་པའི་ ལ་ཁབ་གི་ དམངས་
ཆོ༹གས་ ཉིན་ ས་ ོན་ ེན་འ ེལ་ བཟང་པོ་
ཤོར་ན་ ང་ འ ས་ ོངས་པའི་ མི་དམངས་ཅུ༹་ 
དང་ ལ་ཁབ་ན་ ོད་གནས་ ༹ས་མཁན་ མི་
དམངས་ཅུ༹་ལོ་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ལ་དོ་ 
ཨིན། ང་ ང་ཅའི་  མཆ༹ན་ ང་ དམག་མི་ཅུ༹་
ལོ་ བ ོད་བ གས་ ༹ས་ཤད་ ཨིན། ཁོང་ཅུ༹་ཀི་ 
ང་ཅའི་ ས་ཆ༹མས་ན་ ང་ ོབ་ ༹ས་ ི་ ལ་
ཁབ་ དོན་ལོ་ གས་འགན་ ཆེ་ གས་ གནང་
དོ་ ཨིན། འདི་ མཉམ་པོ་ ཁོང་ཅུ༹འི་ གཟའ་
ཆ༹ང་ཅུ༹་ལོ་ ཡང་ ད་རིང་གི་ ཉིན་ཤོར་ན་ བ ་
ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ལ་དོ་ ཨིན།ང་ཅའི་ ེ་ ་ 
དམ་པ་ ད ་ ིག་ཀོ་ཅུ༹་ལོ་ ོན་སོང་ ༹ས་དོ་ 
ཨིན། གན་ ༹ས་སེ་ནེ་ ཁོང་ཅུ༹་ཀི་ ང་ཅག་ལོ་ 

རང་དབང་ རང་བཅ༹ན, གོ་གནས, ་ཞབས་དང་ 
འ ༹ང་ ཡོད་པའི་ ད་ལོ་ ལོག་ ི་རང་ ང་

ོབ་ ༹ས་བའི་ དོན་ལོ་  ངོ་ལོག་ བས་པོ་ 
ཨིན།ད་རིང་ ང་ཅག་གི་ རང་གི་ ་ ིམས་ 
གཅིག་ ཡོད་པོ་ཨིན། འདི་ ང་ཅའི་  ཇོ་ 
ཕམ་ཅུ༹་ཀི་ བཟོ་བའི་ ་ ིམས་ མི་དམངས་ 
རང་བཅ༹ན་ཡོད་པོ་དང་ གས་གསོལ་ དོན་བཞིན་ 
རང་གི་ ཤེས་ཡོན་ དོན་བཞིན་ ལག་ལེན་ ༹ས་
ཆུ༹གས་པའི་ གོ་ བས་ ལག་ལེན་ ༹ས་བཞག་ 
ཡོད་པ་ོ ཨིན།ཇོ་ཕམ་ཅུ༹་ཀི་ ལ་ཁབ་དང་ མི་
དམངས་ཅུ༹་ལོ་ ལམ་ ོན་དང་ གསོ་ ོངས་ ༹ས་ 
བོ་ ཨིན། འ ས་ ོངས་ ་གར་ ི་ མངའ་ ེ་ 
༢༢ ནང་ལས་ མངའ་ ེ་ ཧོང་ན་ ་གར་ 
མངའ་ ེ་ ཐམས་ཅད་ལས་ ཡར་ ས་ཅན་ 
མངའ་ ེ་ མིང་ ཐོབ་ཐོབ་པོ་ ཨིན།ང་ཅག་གི་ 
མངའ་ ེ་ ག ང་ བ ་ ོགས་ ༹ས་ཤད་ ི་ 

ད་ལེན་ ༹ས་བཞག་ ཡོད་པོ་ ད།ང་ཅག་གི་ 
གཟིགས་ ོགས་ ༹ས་བའི་ ས་གནས་ཅུ༹་ལོ་ ཡར་

ས་ བཏང་ བཞག་ ཡོད་པོ་ མི་ཆ༹ད་ ང་
ཅའི་ དམིགས་ ལ་ གཅོ༹་བོ་ལོ་ བ་འ ས་ 
བཟོ་བའི་ དོན་ལོ་ གོམ་པོ་ བས་ ཡོད་པོ་ 
ཨིན། ང་ཅའི་ མངའ་ ེ་ཀི་ ད་རསེ་ རང་ ་
དགའ་ ཀེས་པོ་ཅིག་ ཐོབ་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 
འདི་ ༹ས་ ི་ མངའ་ ེའི་ ེར་ ི་ ཡར་ ས་ 

༹ས་བའི་ གཡོག་ བས་པའི་ དོན་ལོ་ ད་ ང་ 
སེམས་ གས་ཅུ༹་ ིང་ ིང་ བཟོ་ བཞག་ ཡོད། 
༡}མངའ་ ེ་ ང་ ང་ ནང་ལས་ དཔལ་འ ོར་ 
འ མ་ ོན་ ༹ས་ཤད་ན་ ཨང་ དང་པོ། 
༢}མངའ་ ེ་ ང་ ང་ ནང་ལས་ འ ལ་པོ་ 
ན་ ཨང་དང་པོ། 
༣}མངའ་ ེ་ ང་ ང་ ནང་ལས་ མངའ་ ེ་ 
གཅ༹ང་ གས་ན་ ཨང་དངཔོ། 
༤}མངའ་ ེ་ ང་ ང་ ནང་ལས་ ིགས་ ིམས་
ན་ ཨང་ དང་པོ། 
༥}མངའ་ ེ་ ང་ ང་ ནང་ལས་ མཐའ་འཁོར་ 
མཇེ༹ས་ གས་ན་ ཨང་དང་པོ། 
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༦}མངའ་ ེ་  ང་ ང་ ནང་ལས་ ཞིང་གཡོག་ 
ཡར་ ས་ན་ ཨང་དང་པོ། 
༧} ན་གནས་ བ་པའི་ ཡར་ ས་ བཏང་ཤད་
ན་ ཤར་ འ ས་ ོངས་ ཨང་དང་པོ་ན་ ཆགས་ 
ཡོད་པའི་ Niti Aayog's North Eastern 
Region (NER) District SDG Index 
Report ༢༠༢༡-༢༢དོན་བཞིན་  ཤར་ འ ས་

ོངས་ ཨང་ ངས་ ༧༥.༨༧ དོན་བཞིན་ 
ཨང་དང་པོ,ས་གནས་འདི་ན་ ོ་ ོ༹ང་ཁག་ ཨང་

༦ པ,ོ  ང་ ོ༹ང་ཁག་  ཨང་༡༤ པོ་དང་ 
བ་ ོ༹ང་ཁག་ ཨང་ ༡༧་ན་ ཆགས་ ཡོད་

པོ་ ཨིན། 
༨} ་གར་ ི་ ོགས་འ ེལ་ Film མངའ་ ེ་ 

་དགའ་ལོ་༢༠༢༡། 
༩}  India Today ཀི་ མངའ་ ེ་ ག་ཤོས་ 

་དགའ་ ལོ་༢༠༢༠ ། མངའ་ ེ་ འ ས་ ོངས་

ལོ་ India Today ཀི་ མངའ་ ེ་ ང་ ང་ 
ེལ་ན་ གཅ༹ང་ གས་ བཞག་ཤད་དང་  ཆབ་
ིད་ན་ འ ར་བ་ བཏང་བའི་ན་ ཡང་ བ ོད་

བ གས་ ༹ས་བོ་ ཨིན། ང་ཅག་གི་ ལ་ཁབ་ 
ནང་ཆོ༹ད་ ི་ ་དགའ་ཅུ༹་ན་ ག་ ཐམ་བས་ 

་དགའ་ཅུ༹་ ལ་ཁ་ ཐོབ་ པོ་ ཨིན། 
༡༠} པ་ ོང་ ་ལིས་ ལེ་ལག་ ་གར་ ི་ ཨང་ 
བ ན་པོ་ན་ ཆགས་པོ་ ཨིན། 

༡༡} མངའ་ ེ་ འ ས་ ོངས་ ང་ཤར་ གཅ༹ང་
གས་ ་དགའ་ ལོ་༢༠༢༠ ང་ཤར་ མངའ་
ེ་ ཅུ༹་ན་ ཨང་ གཉིས་པོ་ ཆགས་པོ་ ཨིན། 

འདེས་རང་ མི་སེར་ཅུ༹འི་ ཟོན་ ོར་ དོན་ལོ་ སོ་
རེང་དང་ པ་ ོང་ལོ་ ོ༹ང་ཁག་ བཟོ་ཤད་ ི་ 
བིལ་ ཞལ་ གནང་བཞག་ ཡོད། འ ོད་བ ོན་ 
ས་གནས་ན་ མངའ་ ེ་ འ ས་ ོངས་ ི་ ཀོ་བོཊ་ 

ན་ཁབ་ན་ ་ཆ་༡༠༠ ཐེང་དང་པའི་ DOSE 
དང་ ་ཆ་༩༢ཐེང་ གཉིས་པའི་DOSE བས་པོ་ 
ཨིན། འདི་ ཁ་ ོད་ ད ིན་ ་ དང་པའི་ 

ཆེ༹ས་༣ ལོ་༢༠༢༢ ལས་ ང་ལོ་ ༡༥-༡༨ 
ཡོན་ཆ༹ད་ ་དང་ མ་ཅུ༹་ལོ་ ཀོ་བིཊ་ -༡༩ 

ན་ཁབ་ ཤད་ འགོ་བཅུ༹ག་ ི་ ད་ ོ་ཟང་ 
ཡང་ ོམ་ ༡༨༠༠༠ DOSE བས་ ོང་པ་ོ 
ཨིན། འདེས་རང་ འ ོད་བ ོན་ ག ང་ཞབས་བོ་
ཅུ༹་དང་ ང་ལོ་ ༦༠ ལས་ ཡོན་ཆ༹ད་ ལོ་ 
ཐེང་ག མ་པའི་ DOSE   ཡང་ ད ིན་ ་ 
དང་པའི་ ཆེ༹ས་དང་པོ་ལས་ ན་ཁབ་ བས་
ཤད་ འགོ་བཅུ༹ག་ཀོ་ ཨིན། འདེས་རང་ ག ང་
གི་ ད་ལེན་ ༹ས་བའི་ ཉིན་ལས་ འ ོད་
བ ོན་ ལོ་ གོ་ བས་ དང་པོ་ ི༹ན་ ཡོད་པོ་ 
ཨིན།ཀོ་བིཊ- ༡༩ ནད་རིམས་ཀི་ འ ོད་བ ོན་ 
ཡར་ ས་དང་ འ ོད་བ ོན་ ཞབས་ ི་ ལག་
ལེན་ ༹ས་བའི་ དོན་ལོ་ འཆར་གཞི་ཅུ༹་ ལག་
ལེན་ ༹ས་ དགོས་པའི་ གེལ་ཆེན་ ཡོད་པོ་ 

ན་གསན་ གནང་བོ་ ད། ག ང་གི་ གསར་པོ་ 
ཨེས་ཊེ་ཨེན་ཨེམ་ ན་ཁང་ལོ་ ཆ༹ན་རིག་ 
མཉམ་པོ་ ག ང་ཞབས་བོ་ཅུ༹་ལོ་ ཡ་ཕར་ བཏང་

ི་ ན་ཁང་གི་ ལེས་རིམ་ལོ་ ེམ་ བཟོ་
བཞག་ ཡོད་པོ་ ཨིན། འདེས་རང་ ོང་ཁག་ 

ན་ཁང་ཅུ༹་ན་ dialysis units, blood 
banks་དང་ICU ཅུ༹་ བཟོ་བཞག་ ཡོད། འ ས་

ོངས་ ད་ ་ ་གར་ ི་ འ ོད་བ ོན་ ས་
གནས་ ཧོང་ན་ ཐམས་ཅད་ལས་ ག་ཤོས་ 
མངའ་ ེ་ ཧོང་ན་ ངོ་ཤེས། མངའ་ ེ་ ག ང་
གི་ དོན་ལོ་ རང་སོ་ གཅོ༹་ཆེ་ གས་ ཤེས་རིག་ 
ཨིན༏ ང་ཅའི་ ོབ་ ག་ ་དང་ མ་ཅུ༹་ལོ་ 
ཐམས་ཅད་ ཧངོ་ན་ མཁས་ཤོས་ཀོ་ བཟོ་བའི་ 
དོན་ལོ་ ་ ེལ་དོ་ ཨིན། གཅོ༹་ཆེ་ གས་ ཀོ་

བིཊ་ ནད་རིམས་ བས་ན་LOCKDOWN 
ས་ཆོ༹ད་ན་ ོབ་ ག་ཅུ༹་ལོ་ ཤེས་ཡོན་ ་ལེན་ 
༹ས་བའི་ དོན་ལོ་ ག ང་གི་ smart TVs 

དང་ DIGITAL ཤེས་ཡོན་ དོན་ལོ་ གཅོ༹་ཆེ་
གས་ གས་གཟིགས་ གནང་བོ་ ད། བ་ 

འ ས་ ོངས་ལོ་ ་བས་ ཆན་ ར་ བོས་ 
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བཅུ༹ག་ལག་ཁང་ བཟོ་བ་ ཨིན་ནེ་ འདེས་རང་ 
ལ་ ཁམས་དོང་ལོ་ NIT དོན་ལོ་ ོན་ཆོ༹གས་ 

ཁང་གི་ གལ་ཆེན་ ས་ཆ་ ལག་ལེན་ ༹ས་བོ་ 
ཨིན།ནད་རིམས་ བས་ ི་ LOCKDOWN ཀི་ 
ང་ཅའི་ ོབ་ ག་ ་དང་ མ་ཅུ༹་ལོ་ ག་ཆོད་ 
གདོང་ལེན་ མཇལ་ ཡོད་པོ་ ང་ཅག་ ཐམས་
ཅད་ ི་ མ ེན་ མ ེན་བོ་ ཨིན། འདི་ ༹ས་

ི་ ག ང་གི་ ONLINE  ཤེས་ཡོན་ དོན་ལོ་ 
DIGITAL PLATFORM ཅུ༹་ ལག་ལེན་ ༹ས་

བཞག་ ཡོད། ང་ཅག་གི་  E-Vidya 
programme ལེས་རིམ་ ནང་ཆོ༹ད་ འཇི༹ན་

ལ་ ༨ ལས་༡༡ ཟང་གི་ ོབ་ ག་ཅུ༹་ལོ་ 
SMART-TV  ཅུ༹་ བགོ་བོ་ ཨིན།འདེམ་ དོན་
ཆ༹ན་ ི་ ོབ་ ག་ཅུ༹་ཀིས་ ་ཡམ་ ་བྷ་ ཆན་

ནེལ་ དང་ གཞན་ Sikkim Edu Tech 
འདེམ་ལས་ ོབ་ ག་ཅུ༹་ཀིས་ ིམ་ན་ ོད་ ི་
ཀིས་ ཤེས་ཡོན་ཅུ༹་ ོབ་ ཆུ༹གས་པོ་ ཨིན། 
ག ང་གི་ ལོ་ ར་ ཨི་ཨ་ས་ དོན་ལོ་ མི་ལག་ 
༥༠་ཐབ་བས་ལོ་ UPSC ང་བ ར་ དོན་ལོ་ 
བཏང་དོ་ ཨིན། ནར་བཧ་ ར་ བྷན་དརི་ 
Fellowship འཆར་གཞི་ དོན་བཞིན་ ངས་ 
ག ང་གི་ ལ་ཡོངས་ ི་ བཅུ༹ག་ལག་ཁང་ན་ 
ཤེས་ཡོན་ ང་མཁན་ ོབ་ ག་ མི་ལག་ 
གཉིས་ལོ་ འ ོ་སོང་ བཏང་དོ་ ཨིན། 
ག ང་གི་ ཞིང་གཡོག་ ས་གནས་ ཧོང་ན་ ད་

ང་ ཐོག་ ོད་ན་ ེལ་བའི་ དོན་ལོ་ ་ ེལ་
དོ་ ཨིན།འདེས་རང་ ག ང་གི་ ལོ་ཐོག་དང་ 
ཤིང་ཐོག་ རིན་གོང་ན་ རིན་གོང་ རོགས་རམ་ 
འཆར་གཞི་ཅུ༹་ ལག་ལེན་ ༹ས་བཞག་ ཡོད།འདི་
བ ག་ཀོ་ མ་ཡིན་པ་ ག ང་གི་ ཞིང་གཡོག་དང་ 
ཉ་གསོ་ ོང་ དོན་ལོ་ ད ལ་རོགས་རམ་ འདི་
མཉམ་པོ་ ཞིང་གཡོག་ ད ལ་ ན་ལེན་ཅུ༹་་ 
ས་ཆ༹བ་ བཞག་ མ་དགོས་པ་ ༹ས་  ད ལ་
ཅུ༹་ ིན་ཤད་ ི་ འཆར་གཞི་ བཟོ་བཞག་ ཡོད། 
འདེས་རང་ ག ང་གི་ ཞིང་པོ་ཅུ༹་ལོ་ སེམས་

གས་ ི༹ན་བའི་ དོན་ལོ་ ཕག་ཀོ་ གསོ་མཁན་
ཅུ༹་ལོ་ ཕག་ཀོ་ མཉམ་པོ་ ད ལ་ ོང་ ག་ 
༥༠༠༠/- ད ལ་རོགས་རམ་ཡང་ ིན་དོ་ ཨིན་
ནེ་ ཨོམ་ ཐོན་ ངས་ ༹ས་མཁན་ཅུ༹་ལོ་ ཨོམ་ 
ཐོན་ ངས་ ད ལ་ རོགས་རམ་ ི༹ན་དོ་ ཨིན། 
ང་ལོ་ རེ་བ་ བཟང་པོ་ ཡོད་། ན་ ས་ 
ཐམས་ཅད་ ིས་ ག ང་གི་  མ་འོངས་པའི་ 
ཐབས་ཤེས་ཅུ༹་ན་ ་ཞབས་ རོགས་རམ་ གནང་
ཤད་ དང་ མཉམ་ བ་ན་ ང་ཅག་ ང་ཅའི་ 
འ ས་ ོངས་ མངའ་ ེ་ཀི་ བ་འ ས་ ེམ་  
བཟོ་ དགོས་ཤད་ ཨིན། ན་ ས་ ཐམས་ཅད་ལོ་ 
སོང་མཁན་ ལེས་རིམ་ ལག་ལེན་ཅུ༹་ན་ ཉལ་ཆོ༹ལ་ 
མ་གནང་ཤད་ ་བ་ ལ་དོ་ ཨིན། གན་ ༹ས་
སེ་ནེ་ ང་ཅག་ མཉམ་པོ་ ད་ ང་ ས་ཐག་ 
རིང་ཀོ་ ེབས་པའི་ ་ ག་ ལེས་རིམ་ཅུ༹་ ཡོད་
པོ་ ཨིན། མངའ་ ེ ཡར་ ས་ ༹ས་བའི་ དོན་
ལོ་ དང་ མངའ་ ེ་ ལོ་ མཁས་པོ་ བཟོ་བའི་ 
དོན་ལོ་ ་ ེལ་དོ་ ཨིན། ང་ཅག་ ང་ཅའི་ 
མཁས་པོ་ དམངས་ཆོ༹གས་ ཉིན་ ོན་ ང་བ ི་ 

༹ས་བའི་ ལེས་རིམ་ན་ མངའ་ ེ་དང་ ལ་ཁབ་ 
བཟོ་བའི་ དོན་ལོ་ ང་ ད་ལེན་ ༹ས་བའི་ ་

ལ་བོ་ ཨིན།། 
འ ག་ན་ ང་ མི་དམངས་ ཐམས་ཅད་ལོ་ ལོ་
གསར་པའི་ ཤོར་ན་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ 

ལ་དོ་ ཨིན། 
ཇཻ་ ཧིན།  
ཇཻ་ སི་ ིམ་་ 
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