སྱི་ཀྱིམ་ ཧེ་རལཌ་
བམ་པོ་ ༢༤ ཨང་ ༢༣ དབྱིན་ཟླ་ ༡༡ ཀྱི་ ཚེས་ ༡༣ གཟའ་ པ་སངས་ ཤོག་ལེབ་ ༡
སྒང་ཏོག་ ཎོ་བེམ་སྦར་ ༡༠:-

ཧ་ལམ་ སོབ་ཕྲུག་ ༣༦, ༣༧༤ ཐམས་བ་ འཛིན་རྒྱལ་ ༨ ལས་ ༡༡ བར་ན་གྱི་ སོབ་ཕྲུག་ཙུ་ཀྱིས་ ཨྱིས་མྭའརཊ་ ཊྱི་

བྱི་ མཉམ་ཅྱི་ སྲུང་སྐར་ ཁྱིྱིར་ཁྱིར་ སེའེཊ་- ཊོབ་ བོའསཀ་ སྱི་ཀྱིམ་ གཞུང་ ལས་ ཐོབ་ཤད་། ད་ལོ་ སྐབས་ གཅྱིག་གྱི་ བཀའ་ཤག་ འཛོམ་བོ་ན་ མངའ་སེ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ མ་དངུལ་ ཏྱི་རུག་ ༡༠༧, ༣༠ ( Crore) ས་ཡ་ བཀའ་ཁོལ་ གནང་བོ་ གཞུང་ སོབ་གྱིའྱི་ སོབ་ཕྲུག་ཙུ་ལུ་ ཨྱིས་མྭའརཊ་ ཊྱི་བྱི་
བགོས་ཏེ་ བྱི ན ་ཤད་ དོན་ལུ་ ཤེས་རྱིག་ ལེ་ལག་ བརྒྱུད་ཏེ་ ཨྱི་- བྱི་དྭ་ཡྱ་ ( e - Vidya scheme) ཐབས་ཚུལ་ མངའ་འོག་ན་། ཕན་ཐོགས་
པོ་ ཨྱིས་མྭའརཊ་ ཊྱི་བྱི་ ཨྱིས་ཀྱིམ་ འདྱི་ སོབ་ཕྲུག་ ག་ལེམ་ག་ལེམ་ཙུ་ལུ་ གསོལ་རས་ ཐོབ་ དགོས་པོ་ འདྱི་ ཐམས་ཅད་ ཤེས་རྱིག་ ལེ་ལག་གྱིས་ ཁ་གསལ་
ཚར་ ཡོད་པོ་ ཨྱིན་སེ་ ཁ་སོན་ སྱི་ཁབ་ དྲུང་ཆེ་ སྐུ་ཞབས་ ཇྱི་པྱི ཨུ་པ་ དྷ་ཡྱ་ཀྱིས་ གསུངས་འདུག་། ད་ལོ་ སྐབས་ཅྱི་ ཨོན་ལེའནེ ་ ཊྱི་ཅྱིང་ གནང་ཤད་
འདྱི་ ཁ་ཐད་ སྦོམ་ཤོས་ གཅྱིག་ ཐོན་ཡོད་ མང་ཆེ་ཤོག་ སོབ་ཕྲུག་ཙུ་ལུ་ ཨྱིསྨའརཊ་ ཕོན་, ལེབ་ཊོབ་ཙུ་ དང་ ཀོམ་པུ་ཀྲར་ མྱིན་ འདུག་། ཨྱིས་མྭའརཊ་
ཕོན་ འདྱི་ཀྱིས་ ང་བཅའ་ལུ་ རེ་ཆེ་ཡོད་ བར་སོང་ དཀང་ཤད་ཀྱི་ གཡོག་ དྲག་ཤོས་ བས་འོང་ ལབ་ཏེ་ དྲུང་ཆེ་ཀྱིས་ གསུངས་འདུག་། གསོལ་རས་ ཐོབ་
མཁན་ སོབ་ཕྲུག་ཙུའྱི་ ཕམ་ཙུ་ཀྱིས་ ཡྱིག་ཆ་ སྱིཀམྱི ་ སོབ་ཇེཊ་ / ཨར་སྱི་/ སར་ཊྱི་ཕྱི་ཀེཊ་ ཨོཕ་ ཨའྱི་ཌེན་ཊྱི་ཕྱི་ཀེ་ཤོན་ དང་ འོས་ཤོག་ ཤོག་གུ་ སོན་
དགོས་། ཤེས་རྱིག་ ལེ་ལག་གྱིས་ Airtel Set- up box དང་ ཟླ་བ་ གཅྱིག་གྱི་ ཞལ་འདེབས་ (Subscription) ཡང་ གནང་ཤད་
སྦད་།།

སུམ་བུཀ་ ནོ་བེམ་སྦར་ ༡༣ :- སིཀིམ་ རུ་རལ་ ལིཕ་ལི་ཧོའཌ་ མི་ཤོན་གིས་ གནང་ ཡོད་པོ་ ཨ་ཇེ་བི་ཀྭ་ གྭར་ མེན་
ཨེཀ་པེ་རེས་ ཨོ་ཇ་ན་གི་ གྭ་རི་ འདི་ ད་རིང་ དར་ལོག་ གཡུགས་ཏེ་ བཏང་བོ་ དང་ རིས་གཏེག་ཀོ་, རུ་རལ་ ཌེཕ་ལོ་མེནཊ་
ཌི་པྭའརཊ་མེནཊ་ཀི་ ལས་རིམ་ འདི་ སྦོ་ལོཀ་ མི་ཤོན་ མེ་ནེཆ་མེནཊ་ ཡུ་ནིཊ་, སུམ་བུཀ་ སྦོ་ལོཀ་ དང་ སིཀིམ་ རུ་རལ་
ལིཕ་ལི་ཧོའཌ་ མི་ཤོན་ ཨར་ཌི་ཌི་ མཉམ་ཅི་ རུབ་ཏེ་ གོ་སིག་ གནང་བོ་ སྦད་། ཡང་ ལས་རིམ་ འདི་ ན་ སུམ་བུཀ་ བི་ཌི་ཨོ་
སྐུ་ཞབས་ ཀི་རན་ ཋ་ཏྲལ་, པན་ཅ་ཡཏ་ གཙོ་འཛིན་ ས་འདམ་ སུན་ཏ་ལེ་ ཇི་པི་ཡུ་ཀི་ སྐཡ་ཞབས་ ཁ་རེན་དྲ་ རྨང་རྒར་,
སུམ་བུཀ་ བི་ཨེ་སི་ཀི་ ཨེ་སིས་ཊེནཊ་ ཌེ་རེཀ་ཊོར་ སྐུ་ཞབས་ གྭང་གྷ་ པར་སཏ་ དྭ་ཧལ་, ས་འདམ་ ར་བི་ཀྲར་ རང་རོགས་
ཚོགས་ཆུང་ ( SHG) ཕེ་ཌི་ རེ་ཤོན་ ལམ་སོནབོ་ཙུ་, སེལཕ་ ཧེལཕ་ གུ་རུབ་ཀི་ ལམ་ཁིད་ ཀོ་ཙུ་ དང་ སུམ་བུཀ་ བི་ཨེ་སི་ཀི་
ལས་བེད་པོ་ཙུ་ འཛོམ་བོ་ གནང་འདུག་། ཨ་ཇེ་ཨི་ཝའི་ཀི་ གྭ་རི་ འདི་ ཎ་རི་ ཨེཀ་ཏྭ་ (SHG) ཨོབ་པར་ ས་འདམ་
ཚོགས་མི་ སྐུ་ལམ་ ཨིན་དྲ་ མ་ཡྱ་ པར་དྷན་ལུ་ གཏེག་ཀོ་ གནང་བོ་ སྦད་། ཎ་རི་ ཨེཀ་ཏྭ་ (SHG) འདི་ལུ་ འདམས་པོ་
རྐྱབ་ དགོས་པོ་ ངོ་ཐོག་ དོན་དག་ འདི་ གྭ རི་ འདི་ལས་ བརྒྱུད་ཏེ་ རང་རོགས་ ཚོགས་ཆུང་གི་ ཚོགས་མི་ཙུ་ཀིས་ མཚའ་(
སྨྱུག་མ་) ཀི་ འདྲ་མིན་འདྲ་ ཅ་ལག་ བཟོ་ཏེ་ དང་ གཞན་ ངོ་ཚོད་ཙུ་ དང་ ཤིང་ཐོག་ཙུ་ གོང་ ལས་ འབག་ཏེ་ ཚོང་འདུས་
ལུ་ སེལ་ཤད་ དང་ གོང་གི་ ཅ་ལག་ཙུ་ཀི་ ཚོང་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རང་རང་མགོ་ ཐོན་སེ་ རང་ཁ་ སོ་ཚུགས་པོ་ བཟོ་
ཤད་ཀི་ དོན་ལུ་ སྦད་།།

VOL NO. 24

ISSUE NO. 23

BHUTIA EDITION

13th NOVEMBER 2020

PAGE NO. 2

འབྲས་ལོངས་ གཞུང་
ཨོར་སྦན་ ཌེཕ་ལོབ་མེནཊ་ ཌྱི་པྭའརཊ་མེནཊ་
སྒང་ཏོག་ , སྱིཀྱིམ་།
ཎོ་ཊྱིའསྱི ་ ཨྱིན་བའྱི་ཊྱིང་ ཊེན་ཌྲར་།
ཐེལ་འབར་ བཤུས་ཚིག་ ( སིལ་ ཀོ་ཊེ་ཤོན་) ཙུ་ བིད་བེད་ འབོ་ཏུ་ ཨིན་ སེར་ཙུ་ / འདོད་པོ་ཅན་ ཚོགས་པོ་ཙུ་ ལས་ ཟླ་བ་
རེ་ གླ་ ཐོག་ན་ རེས་ཊོ་རེནཊ་ ཀོ་རོན་ པི་རིནས་ སེན་འཛིང་ རྣམ་རྒྱལ་ ཝལཀ་ཝེ་, ནམ་ནམ་, སང་ཏོག་ན་ ཆགས་ ཡོད་
པོ་ འདི་ བོག་མར་ གཏོང་ལས་ (ལིས) ན་ བིན་ཤད་ཀི་ དོན་ལུ་།
༡) རྒྱུ་ནོར་གི་ ཞིབ་རྒྱས་ :ཀ) རེས་ཊོ་རེནཊ་ ( ཟ་ཁང་) : གྲངས་ཁ་ ༡, ས་གདན་གི་ བསོམས་ཚད་: ༣༢༤༩ ‘ ༧༥ ཨིས་ཀྱུར་ཕིཊ་།
ཁ) གཉེར་ཚང་/ ཐབ་ཚང་ : གྲངས་ཁ་ ༡ །
ག) གསང་གཅོད་ : གྲངས་ཁ་ ༢ །
ང)

བང་མཛོད་ : གྲངས་ཁ་ ༢ །

༢) སོང་ ( ཨོཕ་སེཊ) གོང་ : ཏི་རུག་ ༨༨, ༡༥༧/- ( ཏི་རུག་ སོང་ཕྲག་ བརྒྱད་ཅུ་ རྒྱ་བརྒྱད་ དང་ བརྒྱ་ དང་ ལྔ་ཅུ་
ལྔ་བདུན་ གཅིག་ཀུ་།
ཐེལ་འབར་ བཤུས་ཚིག་( སིལ་ ཀོ་ཊེ་ཤོན་) འདི་ འོག་མ་ ཕྱག་མཚན་ ཡོད་པའི་ ལས་ཁུངས་ན་ ཎོ་བེམ་སྦར་ ༢༠༢༠ ཀི་
ཉིམ་ ༣༠ ནང་ཚུད་ སེབ་དཀོས་། ལེ་ལག་ལུ་ དབང་ཆ་ ཡོད་ བཤུས་ཚིག་( ཀོ་ཊེ་ཤོན་) འདི་ ལེན་ཤད་ དང་ ངོ་ལན་ མི་
གནང་ཤད་ཀི་ རྒྱུ་མཚན་ གན་དྲེ་ མ་བཤད་པ་།
བཟུང་འབེལ་ དྲུང་ཆེ་།
ཨོར་སྦན་ ཌེཕ་ལོབ་མེནཊ་ ཌི་པྭའརཊ་མེནཊ་།
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འབས་ལོངས་ གཞུང་
ཨོར་སྦན་ ཌེཕ་ལོོབ་མེནཊ་ ཌི་པྭའརཊ་མེནཊ་
སང་ཏོག་, སིཀིམ་།
ཎོ་ཊིའསི ་ ཨིན་བའི་ཊིང་ ཊེན་ཌྲར་།
ཐེལ་འབར་ བཤུས་ཚིག་ ( སིལ་ ཀོ་ཊེ་ཤོན་) ཙུ་ བིད་བེད་ འབོ་ཏུ་ ཨིན་ སེར་ཙུ་/ འདོད་པོ་ཅན་ ཚོགས་པ་ཙུ་ ལས་ ཟླ་བ་རེ་ གླ་ ཐོག་
ན་ ཨོ་པྭན་ ཀེཕ་ཊེ་རི་ཡྱ་, ཀོ་རོན་ པི་རིནས་ སེན་འཛིང་ རྣམ་རྒྱལ་ ཝལཀྭ་ཝེ་, ནམ་ནམ་, ཨོབ་པོ་སིཊ་, ཧོ་ཊེལ་ བསོད་ནམས་ འཕེལ་
རྒྱས་, རེའུ་ར་ལི་ སང་ཏོག་ན་ ཆགས་ཡོད་པོ་ འདི་ བོག་མར་གཏོང་ལས་ ( ལིས) ན་ བིན་ཤད་ཀི་ དོན་ལུ་།
༡)

རྒྱུ་ནོར་གི་ ཞིབ་རྒྱས་།

ཀ)

ཨོ་པྭན་ ཀེཕ་ཊེ་རི་ཡྱ་ : གྲངས་ཁ་ ༡ , ས་གདན་ བསོམས་ཚད་ : ༥༡༠་ ༦༥ ཨིས་ཀྱུར་ཕིཊ་།

ཁ) གསང་གཅོད་ ཀེཕ་ཊེ་རི་ཡྱ་ འོག་ལས་ : གྲངས་ཁ་ ༡ །
ག) སོང་ ( ཨོཕ་སེཊ་) གོང་: ཏི་རུག་ ༣༥, ༨༨༢ ( ཏི་རུག་ སོང་ཕྲག་ གསུམ་ཅུ་ སོ་ལྔ་ དང་ བརྒྱད་རྒྱ་ བརྒྱད་ཅུ་ རྒྱ་གཉིས་)
གཅིག་ཀུ་།
ཐེལ་འབར་ བཤུས་ཚིག་ ( སིལ་ ཀོ་ཊེ་ཤོན་) འདི་ འོག་མ་ ཕྱག་མཚན་ ཡོད་པོའི་ ལས་ཁུངས་ན་ ནོ་བེམ་སྦར་ ༢༠༢༠ ཀི་ ཉིམ་ ༣༠ ནང་
ཚུད་ སེབ་དཀོས་། ལེ་ལག་ལུ་ དབང་ཆ་ ཡོད་ བཤུས་ཚིག་( ཀོ་ཊེ་ཤོན) འདི་ ལེན་ཤད་ དང་ ངོ་ལན་ མི་གནང་ཤད་ཀི་ རྒྱུ་མཚན་ གན་དྲེ་
མ་བཤད་པ་།
བཟུང་འབེལ་ དྲུང་ཆེ་།
ཨོར་སྦན་ ཌེཕ་ལོབ་མེནཊ་ ཌི་པྭའརཊ་མེ ཊ་།
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སོན་མོའ་ི གཙོ་བོ་ བོན་པོ་ སྐུ་གཤེགས་ སན་ཅ་མན་ ལིམ་བུ་ཀི་ སྐུ་བུར་ འདི་ ནུབ་ འབས་ལོངས་ ཧི་ གྭོང་ ཀོ་ལེཅ་ ཁོ་ལ་ན་ སེག་ཀོ་་
གནང་བའི་ པར་￼་།།

དར་ལོག་ གཡུགས་ཏེ་ བཏང་བོ་ དང་ ཨ་ ཇེ་བི་ཀྭ་ གྭར་མེན་ ཨེའས་པེ་རེས་ ཡོ་ཇ་ན་ ( ཨེ་ཇེ་ཨི་ཝའི་) གྭ་རི་ རིས་ གཏེག་ཀོ་།

གཙོ་བོ་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ གྭོ་ལེ་ དབུས་གཞུང་གི་ ཌོ་ནོའར་ བོན་པོ་ དང་ ཡུཏ་ ཨེ་ཕེ་ཡརས་ བོན་པོ་ མཉམ་ཅི་ ནིའུ་ དིལ་ི ན་།

