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 བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༡༨      དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་  ཆ ེས་ ༡༡             གཟའ་  པ་སངས་                      ཤོག་ལེབ་   ༡ 

 
 

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆེས་ 
༥ཿ སོང་རྒྱས་ ལེ་ལག་ གིས་ 
སིད་སོངས་ གཟིམ་ཤ་ན་ སོང་མཁན་ 
གཟའ་ པ་སངས་ ཉིན་ཆ ེ་ 
འཇོ༹ མ་གིང་ མཐའ་མཁོར་ ཉིན་ 
སེང་བརི་ གོཙགིགས་ རྐྱབས་པོ་  
ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ སིད་སོངས་ 
མཆོག་དང་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀིས་ 
ཤིང་ནག་ སྣ་ཆ ོགས་ས བཅ ུ༹ག་ཀོ་ 
ཨིན་ནེ་ ལེས་རིམ་ན་  སོང་རྒྱས་ 
ལེ་ལག་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ རྐམ་ 
བོ་སོས་ བོ་ཊེ་ཡ་ དང་ ལེ་ལག་ 
དྲུང་ཡིག་ མ་རིས་པ་ གཞན་ ལེ་ལག་ 
འགོ་བེད་ཅ ུ༹་ཀིས་ ཡང་ ཐུགས་འགན་ 
བཞེས་པོ་ ཨིན། 
ལེས་རིམ་ སྐབས་ན་ སིད་སོངས་ 
མཆོག་གི་ གསར་ཤོག་ཀོ་ཅ ུ༹་ ལོ་ 
བཟུང་གེལ་  གནང་ བཞེས་ མི་སེར་ 
ཅ ུ༹་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གིས་ གསུང་བོ་ 
སྦད། དུས་ཅིག་གི་ འཇ ོམ་གིང་ 
མཐའ་མཁོར་ ཉིན་ དོན་ཆ ན་ 
(Ecosystem Restoration) 

དོན་བཞོཨིན་ འཇ ོམ་གིང་ཡོངས་ཀི་ 
སང་བརི་ བ ས་ བཞིན་ ཡོད། ཁོང་གི་ 
འདི་ ཡང་ གསུང་བོ་ སྦད། 
འབྲས་ལོངས་ འདི་ རང་བཞིན་རང་ 
མཇ ེས་དྲགས་དང་ མི་སེར་ཅ ུ༹་ཀི་ 
ཡང་ རང་བཞིན་ གནས་སྟངས་ 
འ;དི་ལོ་ སིང་ཤུས་ ཧོང་ན་ 
སང་རྐྱབས་ བ ས་བཞག་ ཡོད། 
ཁོང་གི་ སོན་ལོ་ གསུང་བོ་ 
དོན་བཞིན་ འཇ ོམ་གངི་ 
མཐའ་མཁོར་ ཉིན་ འདི་ འདམེ་ 
གེལ་ཆེ་དྲགས་ ཡོད་པོ་ ཨིན་༏ 
གན་བ ས་ས་ནེ་ མཐའ་མཁོར་ 
བརྒྱུད་སྟི་ ཐམས་ཅད་ སོག་པོའི་ 
རེ་བ་ ཅ ུ༹་ཡོད་པོའི་ འདིའི་ དོན་ལོ་ 
གེལ་ཆེ་དྲགས་ ལེས་རིམ་ཅ ུ༹་ བ ས་ 
དགོས། སིད་སོངས་ཀི་ འཇུག་ན་ 
འདི་ཡང་ གསུང་བོ་ ཨིན། 
མི་སེར་ཅ ུ༹་ཀི་ ད་ལྟའི་ ཀོ་བིཊ་ 
ནད་ཡམ་ དཀའ་ལས་ གདོང་ལན་ 
མཇེལ བཞིན་ ཡོད།ཁོང་གི་ 
མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ ཁིན་ན་ རང་ 
བཞུགས་པོ་ གནང་སི་ གཞུང་གི་ 

ཁབ་སགས་ གནང་བཞག་ ཡོད་པོའི་ 
ལམ་སྟོན་ཅ ུ༹་ལོ་ བེད་སོད་ བ ས་བོ་ 
གནང་སེ་ ཞུ་བ་ ཡང་ གནང་ བོ་ 
ཨིན། དུས་སྟོན་ ལེས་རིམ་ལོ་ 
བཟུང་གེལ་ གནང་བཞེས་ གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ཏ་མང་གི་ 
གསུང་བོ་ སྦད༏ འབྲས་ལོངས་ འདི་ 
ཤིང་ནག་  སྣ་ཆ ོགས་ སིས་ས་ 
མངའ་སེ་ ཆུང་ཆུང་ཅིག་ ཨིན། ཁོང་ 
ད་རུང་ གསུང་བོ་སྦད༏ ལོ་ཀེས་པོའི་ 
ལས་ ད་ལྟའི་ འཇོ༹ མ་གངི་ 
མཐའ་མཁོར་ གནས་སྟངས་ 
ཞུ་དག་་ན་ རྐྱེན་ཀི་ འཇོ༹ མ་གིང་ 
ཆ ་དྲོད་ དང་ མཐའ་མཁརོ་ 
མཐུན་ལམ་ན་ ཡ་ཕར་ 
སེམས་སྡུག་གི་ བརྒྱུད་རྐྱེན་ གཅ ོ་བོ་ 
ད་ལྟོའི་ གནམ་ཤིགས་ཀི་ གདོང་ལན་ 
ང་ཅག་གི་ མཇེལ་བཞིན་ ཡོད། 
ཁོང་གི་ གསུང་བོ་སྦད༏ འཇོ༹ མ་གིང་ 
མཐའ་མཁོར་ ཉིན་ སང་བརི་ 
ལོ་ལྟར་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆ ེས་ ༥ 
ལོ་ གོམསིགས་ རྐྱབས་ཏོ་ ཨིན། 

མངའ་སེ་ན་ འཇ ོམ་གིང་  མཐའ་མཁོར་ ཉིན་ ༢༠༢༡   སང་བརི་་་་་་་་་་་ 
 



འཇ ོམ་གིང་ མཐའ་མཁོར་ཉནི་ 
དུས་སྟོན་ སྐབས་ན་ སོང་རྒྱས་ 
ལེ་ལག་གི་ དྲག་སིགས་ བ ས་བོའི་ 
ར ོང་ཁག་ བཞི་ན་ (Fire Tender 
Vehicles) འཁོར་ལོ་ བཞིའི་ 
སིད་སོངས་ མཆོག་དང་ གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོའི་ ཕྱག་ལས་ དར་ཅོག་ 
འཕྱ ར་སི་ འགོ་ཕྱ ེ་ ཡང་  གནང་བོ་ 
ཨིན།  
 གཅ ོ་སི་ བོན་པོའི་     གཟམི་ 
ཁི་ ༣༠༠ ཡོད་པོའི་ 
རོ༹ ང་ཁག་ སྨན་ཁང་གི་ རོ་ 
གཞི་ གཏིང་བོ་་་་་་་་་་་་་ 

 
ནམ་རི་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆ ེས་༥ཿ     
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ 
ཏ་མང་གིས་ ནམ་རི་ ཀི་ སིང་གེ་ 
ཐང་ན་ གཟིམ་ཁི་ ༣༠༠་ ཡོད་པོའི་ 
རོ༹ ང་ཁག་ སྨན་ཁང་ བཟོ་བའི་ 
དོན་ལོ་ རོ གཞི་ གཏིང་བོ་ ཨིན། 
ལེས་རིམ་ ཁོམཧ་ མཉམ་པོ་ 
འཕོད་བསྟོན་ ལེ་ལག་གི་ བོན་པོ་ 
སྐུ་ཞབས་ ཨེམ་ཀེ་ སར་མ་ དང་ ཁིམ་ 
ཡར་རྒྱས་ ལེ་ལག་གི་ བོན་པོ་ 
སྐུ་ཞབས་  སན་ཇིཊ་ མཁའ་རེལ,  
གཅ ོ་སི་ བོན་པོའི་ སིད་ དྲུང་ཡིག་ 
སྐུ་ཞབས་ ཇེ་ཀོབ་ ཁ་གིང་དང་ 
གཞན་ གཞུང་ཞབས་ འགོ་བེད་ཅ ུ༹་ 
ཡོད་པོ་ ཨིན།ཁོང་གི་ གཟིམ་ཁི་ ༣༠༠ 
ཡོད་པོའི་ སྨན་ཁང་གི་ གལ་ཆེན་ 
ཧོང་ན་ གསུང་བཞེས་ ད་ལྟའི་ 
ཀོ་བིཊ་༡༩་ གནས་སྟངས་ དུས་ཆ ོད་ 
སྐབས་ན་ འབྲས་ལོངས་ མི་སེར་ཅ ུ༹འི་ 
དོན་ལོ་ གོ་ཆེ་དྲགས་ ཡོད་པོ་ སྦད། 
མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ མི་སེར་ཅ ུ༹འི་ 
འཕོད་བསྟོན་ སང་རྐྱབས་ལོ་ 

ཐུགས་ན་ བཞག་སྟི་ སྨན་ཁང་དང་ 
མཁས་པོ་ སྨན་པོ་ཅ ུ༹་ ཐབས་ལམ་ 
བ ས་བཞིན་ ཡོད། གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ 
ཁབ་སགས་ གནང་བཞེས་ གསུང་བོ་ 
སྦད། གཞུང་གི་ བཅུག་ཀོ་ སྨན་ཁང་ 
བཟོ་ཤད་ ཡར་རྒྱས་ བཏང་སི་ 
མིན་སིགས་ ལག་ལེན་ བ ས་མཁན་ 
ཅ ུ༹འི་ ཐུགས་འགན་ ཆེ་དྲགས་ དགོས། 
ཁོང་གི་ ད་རུང་ གསུང་བོ་ སྦད། 
མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ འཕོད་བསྟོན་ 
དོན་ལོ་ སྨན་བཅོས་ ལེམ་ ལག་ལེན་ 
བ ས་ཤད་ མཉམ་པོ་ འབྲས་ལོངས་ 
མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ དབུ་ཀི་ མངའ་སེའི་ 
སིད་བྱུས་ ཡང་ ལག་ལེན་ བ ས་ཤད་ 
ཨིན།ཁོང་གི་ འདི་ཡང་ གསུང་བོ་ 
སྦད༏ སིང་གེ་ཐང་གི་ ས་ཆ བ་ ན་ 
མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ འགྱུ་རང་ 
འབུམ་ཊར་ན་ དྲག་སིགས་ བ ས་ཤད་ 
ཨིན།ཁོང་གི་འདི་ཡང་ གསུང་བོ་སྦད། 
ད་ལྟའི་ ཀོ་བིཏ་ གནས་སྟངས་ལོ་ 
གཞི་ བཞག་སྟི་ ཆ ོང་འདུ་དང་ 
གོང་ཡུལ་ཅ ུ༹་ན་ ཀོ་བིཊ་ ཞིབ་དཔོད་ 
ཡང་ནེ་ TESTING བ ས་ཤད་ 
ཨིན།ཀོ་བིཊ་༡༩་ སྨན་ཁབ་ན་ཁོང་གི་ 
འབྲས་ལོངས་ན་ ལོ་ཆ ོད་ ༤༥ ལས་ 
ཡན་ཆ ད་དང་ ལོ་༡༨  ལས་ 
ཡན་ཆ ད་ ལོ་ སྨན་ཁབ་ རྐྱབས་པོ་ 
ཨིན་ནེ་ ད་འདི་ གུང་ལོ་ ༡༨ ལས་ 
ཡན་ཆ ད་  དོན་ལོ་ གོང་ གཞི་རིམ་ 
འཕོད་བསྟོན་ ལེ་ལག་ ལས་ འབ མ་ 
བཅ ུ༹ག་ཤད་ ཨིན། གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོ་ཀིས་ གོང་ཡུལ་ན་ mobile 
village clinic  འགྱུ་རང་ 
འབ མ་བཅ ུ༹ག་ ཤད་དང་ ཀོ་བིཊ་ 
ནད་པོ་ བསེལ་ མཁན་ དོན་ལོ་ 
ambulance  ཡང་ གནང་ཤད་ ཀི་ 
གསུང་བོ་ ཨིན། གཟིམ་ཁི་ ༣༠༠་ 
ཡོད་པོའི་ སྨན་ཁང་ གསར་པོའི་ 
འགོ་སོང་ དངུལ་ crores  
༥༦༡.༢༦་ འགྱུ་ཤད་ ཨིན། 

ཀོ་བིཊ་ ༡༩ ནད་རིམས་ དནོ་ 
ལོ་ཐོག་ སྟོད མོའི་ ཆ ོགས་ 
འདུ་་་་ 

 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆ ེས་ 
༦ཿ རྒྱལ་ས་ སྒང་ཏོག་ གི་ ས་མ་ 
བོ་ཧན་ན་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ 
པི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་ དབུ་ཁིག་ན་ 
ཀོ་བིཊ་༡༩་ བལྟ་རོགས་ དང་ མ་ 
འོངས་པོའི་ན་ གན་ བ ས་ དགོས་ 
པོའི་ དོན་ཆ ན་ ཧོང་ན་ ཆ ོགས་འདུ་ 
ཅིག་ ཆ ོགས་པོ་ ཨིན། 
ཆ ོགས་འདུ་ན་ བོན་པོ་ཅ ུ༹, mayor 
དང་Deputy Mayaor, 
སོབ་སོྟན་བོ, སི་ཁབ་ དྲུག་ཡིག,  
སྐུ་གཞན་ དྲུག་ཡིག་, དྲུག་ཡིག་ཅ ུ༹, ,  
གཅ ོ་སི་ བོན་པོའི་ སིད་ དྲུག་ཡིག, 
གཞུང་ཞབས་ འགོ་བེད་ཅ ུ༹་ དང་ 
ཀོ་བིཊ་༡༩ བལྟ་རོགས་ཅ ུ༹་ཀི་ ཐུགས་ 
འགན་ བཞེས་པོ་ ཨིན། 
ཆ ོགས་འདུ་ན་ སི་ཁབ་ དྲུག་ཡིག་གི་ 
མངའ་སེ་ན་ ད་ལྟའི་ ཀོ་བིཊ་ ༡༩་ 
གནས་སྟངས་ ལེམ་ ཐོན་བཞིན་ 
ཡོད་པོ་དང་ testing ཡང་ནེ་ 
དཔད་ཞིབ་ བ ས་མཁན་ གངས་ཁ་ 
མང་བཞིན་ ཡོད་པའོི་ གཏམ་ 
གསུང་བོ་ ཨིན། འདེས་རང་ 
འཕོད་བསྟོན་ ལེ་ལག་གི་ དྲུང་ཡིག་ 
སྐུ་ཞབས་ སེན་པ་ ཊི་ བོ་ཊེ་ཡ་ ཀི་ 
ཀོ་བིཊ་ ན་ཆ ་ གངས་ཁ་ ཉུང་བཞིན་ 
དང་ ན་ཆ ་ཅ ུ༹་ དྲག་ ཡོད་པོའི་ 
གཏམ་ གསུང་བཞེས་ ཁོང་གི་ 
ཀོ་བིཊ་༡༩་ སྨན་དང་ (oxygen) 
དང་ གཞན་ ཆ་ཀ་ཅ ུ༹་ འབོད་དྲགས་ 
ཡོད་པོའི་ གཏམ་ཡང་ གསུང་བོ་ཨིན།  
འདེས་རང་ སྨན་ཁབ་ འགོ་བེད་ 
དབུ་འཇི༹ ན་ ལྕམ་ སྨན་པོ་  
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བོམ་མཇ ེས་ འབྲས་ལོངས་པོ་ ཀི་ 
ལོ་ཆ ད་ རིམ་པོ་བཞིན་གི་ སྨན་ཁབ་ 
རྐྱབས་ ཡོད་པོའི་ གཏམ་ གསུང་བོ་ 
ཨིན་ནེ་ ཨེས་ཊེ་ ཨེན་ཨེམ་ 
སྨན་ཁང་གི་ སྨན་པོ་ འགོ་བེད་ ཀེ་བི་ 
གོང་རུང་ གི་ ཀོ་བིཊ་ ༡༩་ 
གནས་སྟངས་ བལྟ་རོགས་དང་ 
(oxygen plant)   གཞི་ 
བཞག་ཀོའི་ དོན་ཆ ན་ ཧོང་ན་ 
གཏམ་ཅ ུ༹་ གསུང་བོ་ ཨིན། 
ཆ ོགས་འདུ་ན་ RDD   ལེ་ལག་གི་ 
དྲུང་ཡིག་གི་ ཀོ་བིཊ་ ནད་པོ་ 
བཞག་ཀོའི་ ས་གནས་ དབུ་ཀི་ 
report  ཕུལ་བོ་ ཨིན་ནེ་ 
རོ༹ ང་ཁག་ རོང་དཔོན་ སྐུ་ཞབས་ 
རོ་གུལ་ ཀེ་ཀི་ ཨོ་ནེ་ཅ ུ༹འི་ དོན་ལོ་ 
ཀོ་བིཏ་  ICU ལག་ལེན་དང་ 
ཀོ་བིཊ་ བལྟ་རོགས་ དབུ་ཅ ུ༹འི་ 
ཧོང་ན་གསད་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། 
མངའ་སེ་ཀི་ ཁིམས་བཅད་ གནས་ 
སྟངས་ ཧོང་ན་ ཁིམས་བལྟ་རོགས་ 
གནང་མཁན་ DGP  འགོ་བེད་ 
ཨོག་ཆེ་ སོཊ་དེ་བ་ཀི་ གསུང་བོ་ 
ཨིན་ནེ་ virus  ཐབས་ལམ་ དོན་ལོ་ 
གཅ ོ་ཆེ་དྲགས་ མི་སེར་ མང་དྲགས་ 
ཡོད་པོའི་ བལྟ་རོགས་ དོན་ལོ་ 
་DGP སྐུ་ཞབས་ ཨེས་ཊི་ ནེ་རྒྱི་ཀི་ 
གཏམ་ཅ ུ༹་ བཞག་ཀོ་ ཨིན། 
ཆ ོགས་འདུ་ན་ བ་པོ་ ལེ་ལག་གི་ 
དྲུང་ཡིག་ ལྕམ་ ནམ་ར་ཏ་ ཐག་པ་ཀི་ 
ཆ ོང་འདུ་ པན་ཅཊ་ mayor 
དང་Deputy Mayor   
དབུ་ཁིག་ན་ ཆ ོང་འདུ་ཀི་ བ་པོ་ཅ ུ༹་ 
རེ་རེ་བཞནི་གི་registration   
གཡོག་ ཡ་ཕར་ ཐོན་བཞིན་ པོའི་ 
རི་པོཏ་དང་ སྨན་ བཟོ་མཁན་ 
ཆ ོང་སེ་ companies ཀི་ 
གནས་སྟངས་ དོན་ཆ ན་ ཧོང་ན་ 
ཡང་ གཏམ་ གསུང་བོ་ ཨིན། 
ཆ ོགས་འདུ་ན་ མངའ་སེ་ ཀོ་བཊི་ 
༡༩་ བལྟ་རོགས་ ཧོང་ན་ གཏམ་ 
མོང་པོའི་ རྒྱབ་ལས་ གཅ ོ་སི་ 

བོན་པོ་ཀི་ དོན་ཆ ན་ ཀེས་པོ་ཅིག་ 
ཁབ་སགས་ གནང་བོ་ཨིན། 
༡     དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོ་ ༢༠༢༡ 
ནང་ཆ ད་ གུང་ལོ་ ༡༨- ༤༤ 
ཡན་ཆ ད་ མི་སེར་ ༦༥་༠༠༠ ལོ་ 
སྨན་ཁབ་ རྐྱབས་ མོང་ཤད་ ཨིན། 
༢     མངའ་སེ་ན་ ཆ ེས་ ༡༤ ཀི་ 
ཆུ་ཆ ད་ ༥.༠༠ ཟང་ 
LOCKDOWN བ ས་ཤད་ཨིན། 
༣   གཞུང་གི་ ལེ་ལག་ ཐམས་ཅད་ན་ 
གཞུང་ཞབས་ རྒྱ་ཆ་༣༠ ཟང་ 
འཇ ོམས་ ཐོབ་ཤད་ ཨིན། 
༤༽སོ་ཆ ོད་དང་ ཟས་གོས་ 
ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹་ ཆུ་ཆ ད་ ༧ ལས་ ༢ ཟང་ 
ཁ་ཕྱ ེ་ ཐོབ་ཤད་ ཨིན། 
༥༽Hardware  ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹་ 
ཡང་ཆུ་ཆ ད་ ༧ ལས་ ༢ ཟང་ ཁ་ཕྱ ེ་ 
ཐོབ་ཤད་ ཨིན། 
༦༽   Mucormycosis or Black 
Fungus ན་ཆ འི་ སང་རྐྱབས་དང་ 
སྨན་བཅུས་ དོན་ལོ་ བལྟ་རོགས་ 
ཆ ོགས་པོ་ དྲག་སིགས་ བ ས་དགོས།  
 
ཤེས་རིག་ ས་གནས་ དོན་ལོ་ 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོའི་ ཆ ོགས་ 
འདུ་་་་་་་་་་ 

 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ཆ ེས་ 
༨ཿ  ་གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ ཤེས་རིག་ 
ལེ་ལག་ མཉམ་པོ་ ཤེས་རིག་ 
ཞབས་ཕྱི་ དོན་ཆ ན་ ཧོང་ན་ ས་མན་ 
བོ་ཧན་ན་ ཆ ོགས་འདུ་ཅིག་ ཆ ོག་པོ་ 
ཨིན། ཆ ོགས་འདུ་ན་ ཤེས་རིག་ 
ལེ་ལག་གི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ 
ཀུན་དགའ་ཉི་མ་ ལེབ་ཅ, ཤེས་རིག་ 
ལེ་ལག་ དྲུང་ཡིག་ཅ ུ༹, (SSTRB) , 

ཤེས་རིག་ལེ་ལག་གི་ དབུ་འཇ ིན་ཅ ུ༹་ 
དང་ འགོ་བེད་ཅ ུ༹་ འདི་ལས་ 
(DOP)ལེ་ལག་གི་ འགོ་བེད་ཅ ུ༹་ 
ཡོད་པོ་ ཨིན།  
ཆ ོགས་འདུ་ན་ ཤེས་རིག་ ལེ་ལག་གི་ 
འདུན་ལོ་ ཡོད་པོའི་ བཟོ་བཞིན་ 
ཡོད་པོའི་ འཆར་གཞི་ཅ ུ༹, ཤེས་རིག་ 
གཡོག་གི་cadre , 
འགོ་བེད་གོ་གནས་ ཡ་ཕར་cadre, 
Adhoc-སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹འི་ གཡོག་ 
བཅུག་ཤད, Adhoc- 
སོབ་དཔོན་ཅུའི་ ཐེང་ཅིག་གི་ 
སངས་ལན, སོབ་སི་ སྦོམ་པོ་ཅ ུ༹འི་ 
གོ་གནས་ ཡ་ཕར, Adhoc- 
སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹འི་ གཡོག་ ལོ་ བརྒྱད་ 
ལངས་མཁན་ལོ་ བཏེན་ཇ་ བཟོ་ཤད, 
ད་ལྟའི་ ཡ་ཕར་ ཐོན་བཞིན་ 
ཡོད་པོའི་ སོབ་གྲྭ་དང་ སོབ་ག་ 
སྦོམ་པོ་ཅ ུ༹འི་  online སོབ་ཆ ན, ས་ 
ཞལ་འདེབས་ འཆར་གཞི, AEO, 
ICT འཆར་གཞི་དང་ ས་མ་ ག ག་ཧ་ 
ཤེས་རིག་ འདེམ་ དོན་ཆ ན་ཅ ུ༹འི་ 
གཏམ་ཅ ུ༹་ ཐོན་བོ་ ཨིན། 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ སོན་ལོ་རང་ 
གསད་དྲགས་ བ ས་ གསུང་བོ་སྦད། 
ཤེས་རིག་ འདི་ གཞུང་གི་ གོ་སྐབས་ 
ས་གནས་ དང་པོ་ན་ བཞག་ ཡོད་པོ་ 
ཨིན། online དང་ Digital 
ཤེས་རིག་ སོབ་ཆ ན་ན་ སོབ་གྲྭའི་ 
སོབ་ཕྲུག་ཅ ུ༹འི་ རྒྱ་ཆ་ ༤༠, ༤༥ ཟང་ 
སབ་བཞིན་ ཡོད་པོའི་ན་ རྒྱ་གར་གི་ 
གེལ་ན་ རྒྱ་ཆ་ ༡༣ ལས་ ལག་ཀོ་ 
རྒྱ་ཆ་༨༠ ཟང་ སོབ་གྲྭ་ སྦོམ་པོ་ ཅ ུ༹འི་ 
coverage  བ ས་བོའི་ན་ གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོ་ དགའ་ཆ ུ༹ལ་ གནང་བོ་ ཨནི། 
ཁོང་གི་ ད་རུང་ དགའ་ཆ ུ༹ལ་ 
གནང་བོ་ དོན་བཞིན་ NIC 
རོགས་རམ་ན་ Sikkim Edutect 
App དོན་ལོ་ སྟོང་ཕག་ བཞི་ 
སོབ་གྲྭ་དང་ collage སབོ་ 
དཔོན་ཅ ུ༹་ལོ་ google meet, 
Google classroom , Zoom  
དང་ home –schooling འདམེ་ 
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ལག་ལེན་ བ ས་བོའི་  ཧོང་ན་  
སྦྱང་བསར་ཡང་ བ ིན་ འདུག། 
ཁོང་གི་  ལེ་ལག་ལོ་ དབིན་ཟླ་ 
བརྒྱད་པོའི་ ཟང་ སོབ་གྲྭ་ 
ཐམས་ཅད་ཀི་ སོབ་དཔོན་ 
རྒན་བོ་ཅ ུ༹་ བཅུག་ མོང་ཀོ་པོའི་ 
དཀའ་རྒྱ་ ཡང་ གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་ 
གི་ (SSTRB) ལེ་ལག་ལོ་ ལོ་བརྒྱད་ 
ལངས་མཁན་ Adhoc སོབ་དཔནོ་ 
ཅ ུ༹་ལོ་ འགྱུ་རང་  གཡོག་ 
བཏེན་བཇའ་ བཟོ་ཤད་ ཀི་ 
བཀའ་རྒྱ་ གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་ག ི
་སོབ་གྲྭའི་ སོབ་སི་ སྦོམ་པོ་ཅ ུ༹འི་ 
service cadre ཞུ་བ་ དོན་ཆ ན་ 
ཧོང་ན་ ཡང་ གཏམ་ཅ ུ༹་ རྐྱབས་པོ་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ལེ་ལག་ལོ་ 
NCTE norms དོན་བཞིན་ 
རོ༹ ང་ཁག་ བཞི་ན་ སོབ་དཔོན་  
གེལ་ཆེན་ ས་སྟོང་  ཡོད་པོའི་ 
ཡུལ་ཅ ུ༹་ན་ Adhoc-སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹་ 
བཅུག་ཤད་ དང་ དཀའ་ལས་ལོ་ 
བལྟ་སྟི་  Adhoc སོབ་དཔོན་ཅ ུ༹འི་ 
ཐེང་ཅིག་གི་ ས་སངས་ལན་ 
བ ས་ཤད་ ཡང་ བཀའ་རྒྱ་ གནང་བོ་  
ཨིན། འདི་ལས་ ཁོང་གི་ 
Engineering Cell ལོ་ བཟོ་བཞནི་ 
ཡོད་པོའི་ འཆར་གཞི་ཅ ུ༹་ དུས་ཆ ོད་ 
དང་ འགོ་སོང་ བ ིན་ བཞག་ 
ཡོད་པོའི་ ན་ འགམ་རང་ 
མོང་ཀོ་པོའི་ བཀའ་རྒྱ་ གནང་བོ་ 
ཨིན། 
སབས་ཇི་ རྒྱལ་ཆ བ་ རིན་པོ་ 
ཆེ་ལས་ ར་འབོང་ལ་ གཞི་ 
རིམ་ སྨན་ཁང་ན་  གཅ ོ་ཆེ་ 
ཆ་ཀ་ ཞལ་འདེབས་་་་ 

 

 
ནམ་རི་ དབེན་ཟླ་ དྲུག་ཀོ་ ཆ ེས་ ༥ཿ  
ར་ལངས་ ལྡན་ས་ དཔལ་ཆེན་ 
ཆོས་གིང་ དགོན་པོའི་ སབས་ཇི་ 
རྒྱལ་ཆ བ་ རིན་པོ་ཆེ་ མཆོག་གི་ 
ར་འབོང་ལ་ གཞི་རིམ་ འཕོད་བསྟོན་ 
དབུ, ནམ་རི་ རོ༹ ང་ཁག་ སྨན་ཁང་ 
དང་ ཀོ་བིཊ་ བལྟ་རོངས་ བ ས་སའི་ 
དབུ་ ནམ་རི་ བུམ་མོའི་ མཐོ་བའི་ 
སོབ་གྲྭ་ན་ གོ་ཆེ་ དྲགས་ ཡོད་པོའི་ 
ཀོ་བིཊ་༡༩ ཆ་ཀ་ཅ ུ༹་ ཞལ་འདེབས་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཆ་ཀ་ འདི་ཅ ུ༹་ 
སོང་མཁན་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀའོི་ 
ཆ ེས་༥ ཉིན་ཆེ་ སིང་གེ་ཐང་ 
རིས་ཐང་ན་ གཅ ོ་སི་བོན་པོ་ 
སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་ ཕྱག་ལོ་ 
ཕུལ་བོ་ ཨིན།་གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ཡང་ 
ད་ལྟའི་ གནས་སྟངས་ འདི་ན་ 
མངའ་སེ་ གཞུང་ལོ་  རོགས་རམ་ 
གནང་བོའི་ན་ རིན་པོ་ཆེ་ལོ་  
སིང་གཏམ་ལས་ ཐུགས་རེ་ ཆེ་ 
ཕུལ་བོ་ ཨིན། གལ་ཆེན་ 
ཞལ་འདེབས་ ཆ་ཀ་ཅ ུ༹་ན་ oxygen 
concentrators,p.p kits, ཞལ་ན་ 
རྐྱབས་མཁན་(Faceshield) , N95 
ཁ་རེས surgical Mask , 
Disposable  cap, ལག་ཤུག, B.P 
འཕྲུལ་ཆས, pulse oxymetre, 
Glucometreདང་,strip,Nebuliz
er  དང་ Thermometre  ཅ ུ༹་ 
གནང་བོ་ ཨིན། 

                                                                             
                                     

ཁབ་སགས་ ཨངཿ  ༡༧   ཆ ེསཿ   ༠༣/ 
༠༥ /༢༠༢༡ ཀོ་བིཊ་ ༡༩་ ཐབས་ལམ་  
དོན་ལོ་ ཁ་སྣད་ ལམ་སྟོན་ གསར་པོ་། 
བཀའ་རྒྱ་ཨངཿ ༢༤/ནང་སིད/༢༠༢༡  
ཆ ེས་ ༠༦/ ༠༥/ ༢༠༢༡  
༡༽ ལམ་སྟོན་ གསར་པོ་ མཉམ་པོ་ 
ཁབ་སགས་ ཨངཿ ༢༤/༠༦./༢༠༢༡  
ཆ ེས་༣༠/༠༥/༢༠༢༡ ལོག་སྟི་ རང་ 
ཕར་སིྟ་ ཆ ེས་༡༤/༠༦/༢༠༢༡ གི་ 
ཆུ་ཆ ོད་ ༥ དྲོ་པ་ ཟང་ དོན་ལོ། 
༢༽ལེ་ལག་ ཐམས་ཅད་ཀི་ འགོ་བེད་ 
དང་ གཞུང་ཞབས་པོ་ཅ ུ༹་ རྒྱ་ཆ་ ༣༠ 
འཇ ོམས་ ཐོབ་ ཤད་ ཨིན། 
 གཞུང་ཞབས་པོ་ཅ ུ༹འི་ ལེ་ལག་ 
འོང་བོའི་ འགྲུས་པོའི་ དོན་ལོ་ 
འཁོར་ལོའི་ གནང་བ་ ལེ་ལག་གི་   
དྲུང་ཡིག་ ཡང་ནེ་ འགོ་བེད་ཀི་ 
གནང་ཤད་ ཨིན། ལེ་ལག་གི་ གནང་ 
བཞག་ ཡོད་པོའི་ འཁོར་ལོའི་ 
གནང་བ་ འདི་ ཆུ་ཆ ོད་ ༩ ལས་ 
༥.༣༠་ཟང་ བེད་སོད་ བ ས་ ཐོབ་ཤད་ 
ཨིན། 
༣༽ ཆ ོང་ཁང་ ཐམས་ཅད་ བཀའ་རྒྱ་ 
ཨངཿ༢༤/ནང་སིད/༢༠༢༡ཆ ེས་༠༦/
༠༥/.༢༠༢༡ དོན་བཞིན་   ཆུ་ཆ ོད་ 
༧་ལས་ ༢ ཟང་ ཁ་ཕྱ ེ་ ཐོབ་ཤད་ 
ཨིན། 
༤༽Hardware ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹་ ཡང་ 
ཆུ་ཆ ོད་ ༧ ལས་ ༢ ཟང་ ཁ་ཕྱ ེ་ 
ཐོབ་ཤད་ ཨིན་ནེ་ ཆ་ཀ་ 
བསེལ་མཁན་ འགྲུས་འཁོར་ཅ ུ༹་ ཡང་ 
འགྱུ་ ཐོབ་ ཤད་ ཨིན། 
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