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 བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༣༢                 ད ིན་ ་ ད ་པོའི་  ཆེ༹ས་ ༦             གཟའ་ ་བ་ོ                           ཤོག་ ེབ་   ༡ 

མངའ་ ་ེ འ ས་ ངོས་ ་ི བོ་དཔོན་ གཉསི་ སི་ ལ་ཁབ་ བོ་དཔོན་ ཅ་དགའ་ ཐོབ་པོ་་་་་ 

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ ཆེ༹ས་༥◌ཿ ལ་ས་
གསར་པོ་ ིལ་ལི་ན་ ་གར་ ིད་འཇི༹ན་ ་ཞབས་ 
རམ་ནཊ་ ཀོ་བིན་ མཆོག་གི་ ་གར་ ི་ ཤེས་རིག་ 

ོན་ཆོ༹གས་ཁང་ འ ་ ི་ virtual Mode དོན་བཞིན་ 
གོ་ ིགས་ བས་པོའི་ ལ་ཁབ་ ནང་ཆུ༹ད་ ི་ ོབ་
དཔོན་ ཉིན་ ཤོར་ ལེས་རིམ་ན་ ལ་ཁབ་ གོང་གི་ 

ོབ་དཔོན་ ༤༤ ཐམ་བས་ལོ་ ལ་ཁབ་ ོབ་དཔོན་
ཅ་དགའ་ གསོལ་རས་ཡང་ནེ་National Teacher 
Awards གནང་བོ་ ཨིན༏ ལོ་ ས་ཅིག་གི་ ལ་ཁབ་ 

ོབ་དཔོན་ གསོལ་རས་ ཐོབ་མཁན་ ནང་ལས་ འ ས་
ོངས་ ི་ ོབ་དཔོན་ གཉིས་ ང་ ོ༹ང་ཁག་གི་ 

ག ང་ མ་ གཞི་རིམ་ ོབ་ འི་ ོབ་དཔོན་ ་
ཞབས་ མིང་མ་ ཤར་པ་དང་ ང་ཏོག་གི་ བ ་ཤིས་ 

མ་ ལ་ ག ང་ མཐོ་བོའི་ ོབ་ འི་ (Physics 
PGT) ོབ་དཔོན་ ་ཞབས་ ེམ་ དས་ ཆད་ཊིར་ 
ཀིས་ ཐོབ་པོ་ ཨིན།ཁོང་ ོབ་དཔནོ་ ན་ ས་ གཉིས་
པོ་ཀི་ གསལོ་རས་ འདིའི་ དོན་ལོ་ ང་ཏོག་གི་ NIC 
ཀི་ video conferencing ན་ གས་འགན་ བཞེས་
པོ་ ཨིན། ཁོང་ཅུ༹་ མཉམ་པོ་ ཤེས་རིག་ ལེ་ལག་གི་ ་
གཞན་ ི་ བ་ ང་ཡིག་ ་ཞབས་ ཇི་པི་ ད ་པ་ 
བདའ་ཡ་, ང་ཡིག་ ་ཞབས་ ཨ་ནིལ་ རཇ་ དང་ 
གཞན་ ལེ་ལག་གི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ཀི་ གས་འགན་ 
བཞེས་པོ་ ཨིན། ཅ་དགའ་ Award, ལག་འ ེར་དང་ 

གས་མ་ འདི་ ིད་འཇི༹ན་ ངོ་ཆ༹བ་མ་ན་ ཤེས་རིག་ 

ལེ་ལག་གི་ ་གཞན་ ི་ བ་ ང་ཡིག་ ་ཞབས་ ཇི་
པི་ ད ་པ་ བདའ་ཡ་ ག་ལས་  ོབ་དཔོན་ གཉིས་
ལོ་ ལ་བོ་ ཨིན། video conference བས་ལོ་ 

ིད་འཇི༹ན་ ི་ ོབ་དཔོན་ཉིན་འདི་ ལ་རབས་ཅིག་ 
ཨིན་བོ་ མི་ཆེ༹ད་ མ་འོངས་པོའི་ མི་ཆེ༹་ དོན་ལོ་ ོབ་
དཔོན་ཅུ༹འི་ གས་འགན་ གལེ་ཆེ་ གས་ ཡོད་པོ་ 
ག ང་བོ་ ད། ཁོང་གི་ གསོལ་རས་ ཐོབ་མཁན་ ོབ་
དཔོན་ཅུ༹་ལོ་ ད་ ང་ མི་ཆེ༹་ན་ ག་ལས་ ་ཆེ་ གས་ 
གནང་དགོས་བའི་ མཉམ་པོ་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ 
གནང་བོ་ ད། ་གཞན་ ི་ བ་ ང་ཡིག་གི་ མངའ་

ེ་དང་ ལ་ཁབ་ གོང་གོ་ ཅ་དགའ་ གསོལ་རས་ ཐོབ་
མཁན་ ོབ་དཔོན་ཅུ༹་ལོ་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ག ང་བ་ོ ད། འ ས་ ོངས་

ི་ ས་གནས་འདིའི་ཧོང་ཏེ་ ཨ་ཏང་རང་ ག་ལས་ 
གནང་བཞིན་ ཡོད་པོ་ མི་ཆེ༹ད་ ལེ་ལག་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ཀི་ 
གཟབ་གཟབ་ ༹ས་ གསེད་བོའི་ དང་ ཤེས་རིག་ ོན་ 
ཆོ༹གས་ཁང་གི་ ཞལ་བཞེས་ལོ་ དགའ་ཆུ༹ལ་ གནང་བོ་ 
ཨིན། 
འདེས་རང་ ོབ་དཔོན་ ཉིན་ ཤོར་ན་ ིད་ ོང་ ་
ཞབས་ གང་ ་ པར་སཊ་དང་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་
ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གིས་ འ ས་ ོངས་ མངའ་ ེ་
དང་ ལ་ཁབ་ ོབ་དཔོན་ཅུ༹་ལོ་ བ ་ཤིས་ བདེ་
ལེགས་ གནང་བཞག་ ཡོད། 

 



འ ས་ ངོས་ ་ི  ར་བ གས་ ་ཆབ༹་ གཅོ༹་ ་ི 
ནོ་པོ་ ངས་པོ་་་་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ ཆེ༹ས་༢◌ཿའ ས་ ོངས་
ི་ གཅིག་བ ག་ཀོ་ ་ཆ༹བ་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་

ཞབས་ པི་ཊི་ ལོག་བསམ་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་༢ ཉིན་
ཆེ༹ས་ ངས་པོ་ ཨིན། ཁོང་ལོ་ བ་འ ས་ ོངས་ ི་ སོ་
རེང་ ཅ་ ང་  འོས་ ོ་ ནང་ཆུ༹ད་ ཅ་ ང་ ཡི་ འི་ 
ཆོས་ གས་ དོན་བཞིན་ དང་ མངའ་ ེ་ག ང་གི་ 

ས་ཞབས་ དོན་བཞིན་ ཆེས་༣ ཉིན་ཆེ༹་ ཁོང་གི་ ང་
པོ་ལོ་ ེན་བོ་ཨིན། ག ང་ལེན་ དོན་བཞིན་ ང་ལོ་
༧༧ ལངས་པོའི་ ་ཆ༹བ་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ང་ ི་ཀི་ 

ལ་ས་ ང་ཏོག་ ཐག་ཉི་ སོ་ཅག་ཐང་གི་ ཨེས་ཊི་
ཨེན་ཨེམ་ ནཁ་ན་ ན་བཅོས་ གནང་བཞིན་ ཡོད་
པོའི་ བས་ན་ ཆེས་༢ ཉིན་ཆེས་ ཁོང་ ངས་པོ་ ད། 
ཁོང་ ངས་པོའི་ གནམ་ཤིགས་ན་ མངའ་ ེ་ན་ 
ག ང་གི་ ཉིན་ག མ་ ི་ ་ངན་ ཉིན་ བ་ གས་ 
གནང་བོ་ མི་ཆེ༹ད་ ཆེས་༣ ཉིན་ཆེ༹་ ག ང་གི་ ལེ་ལག་
ཅུ༹་ཡང་ གང་ ིང་ བ་ གས་ ༹ས་བོ་ ད།ཞིང་
གཤིགས་ པི་ཊི་ལོག་བསམ་ ད ིན་ ་ ག མ་པའོི་ཆེ༹ས་
༡༢ ི་ལོ་ ༡༩༤༤ ལོ་ན་ བ་འ ས་ ོངས་ ི་ ལ་ 
བདེམ་གཏམ་ལོ་ ཡབ་ ཞིང་གཤིགས་ ར་བ་ ལོག་
བསམ་དང་ མ་ཞིང་གཤིགས་ མོན་མ་ ི་ ལེབ་ཅ་ཀི་ 

ས་ ཨིན་བོ་ ད།ཁོང་ མཐོ་རིམ་ ོབ་ འི་ ཤེས་ཡོན་
མཐར་ ིན་པོའི་ ལ་ལས་ ་ཏ་རེ་ ོབ་ ་ན་ ོབ་
དཔོན་ ག་ལས་ གནང་བོ་ ཨིན། ི་ལོ་ ༡༩༨༡ ན་ 
མོན་རིགས་ ཆོ༹གས་པོ་ ད ་བཅུ༹ག་ མཁན་ མ ད་མི་ 
དང་པོ་ཡང་ ཨིན། ཁོང་གི་ ི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལས་

ཆུ༹ར་ ཏེ་ ི་ཆོ༹གས, ལ་ ིད, ཆོ༹གས་པོ་དང་ 
church ཀི་མ ས་མི་ མ་ ིས་པ་ Sikkim youth 

congress,,Sikkim swatantra sangram, SDF, 

SIBLAC, Trinamool Congress, Evangelical 
church of Sikkim དང་ SKM ཆོ༹གས་པོའི་ 
མ ས་མི་ ལ་ན་ གས་འགན་བཞེས་ པོ་ 
ཨིན།ཁོང་ ི་ལོ་༡༩༩༤་ལོ་ན་ SDF ཆོ༹གས་པོའི་ 
ནང་ལས་ རིང་ཅན་ ང་ འོས་ ོ་ལས་ ིམས་

ོན་ ས་མི་ ན་ འོས་ཤོག་ ལ་ཁ་་ཐོན་ ི་ 
ཁོང་ལོ་ འགོ་དང་པོ་ འ ས་ ོངས་ ི་ ་ཆ༹བ་ 
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོའི་ ི་ བཞེས་ ི་ ལོ་ག མ་
ཟང་ ་ཆ༹བ་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོའི་ ི་ ོངས་

ི་ བ གས་པོ་ ད།ཁོང་ལོ་ ས་གཉིས་དང་ 
མས་ གཉིས་ ཡོད་པོ་ ད། ཁོང་ ངས་

པོའི་ ཉིན་ཟང་ ལ་ ིད་ མ ས་མི་ ན་བོའི་ 
ལ་ ནང་ལས་ ད་ འི་ SKM ཆོ༹གས་པོའི་ 
ོབ་ ་ གནང་མཁན་ ི་ན་ ཡོད་པོ་ ཨིན།  

མངའ་ ་ེ གཅོ༹་ ་ི ནོ་པ་ོཀསི་ དི་ ནོ་ལ་ོ ས་
ཡགི་་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ཆེ༹ས་༡◌ཿ  གཅོ༹་ ི་ ོན་

པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གིས་ སོང་མཁན་ 
ཆེ༹ས་ ༡ ཉིན་ཆེ༹་ འ ས་ ོངས་ མཉམ་པོ་ 
མ ན་ལམ་ དོན་ཆ༹ན་ ཀེས་པོ་ཅིག་ ཡོད་པོའི་ 

ིད་ ོན་ ་ཞབས་ ན་རེན་དར་ མོ་དི་ལོ་ 
ས་ཡིག་ཡིག་ གཅིག་ ལ་བོ་ ད། གཅོ༹་ ི་ 
ོན་པོ་ཀི་ རང་འཐད་ རང་འཐད་ ཡར་ ས་ 

ཐོན་ ཡོད་པའོི་ འཆར་གཞི་དང་ གཅོ༹་ཆེ་ གས་  
མོ་མ ད་པའོི་ ས་གནས་ན་ མངའ་ ེ་ལོ་ གནང་ 
བཞག་ ཡོད་པའོི་ རོགས་རམ་ལོ་ དགའ་ཆུ༹ལ་  
གནང་བཞག་ཡོད། གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀི་ གནམ་ ་ 
འབབ་ཐང་ལོ་ ལོག་ ི་རང་ ལག་ལེན་ ༹ས་ཤད་
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ན་ རོགས་རམ་ གནང་བོའི་ན་ གས་ ེ་ཆེ་ 
ལ་བཞེས་ མི་འཁོར་ ལམ་ བཟོ་ནཞིན་ ཡོད་

པོའི་ གཡོག་ ཡ་ཕར་ ཐོན་བཞིན་ ཡོད་པའི་ 
དོན་ཆ༹ན་ ཡང་ ན་གསན་ ལ་བོ་ ཨིན། 

་ཞབས་ ཏ་མང་གིས་ ིད་ ོན་ལོ་ ལ་བའི་ 
ས་ཡིག་ན་ ེན་ཁ་ ཡོད་པའི་ ཟམ་པོ་ཅུ༹་ལོ་ 

བཟོ་བཅོས་ ༹ས་ཤད་ ི་ དོན་ཆ༹ན་ཡང་ བདའ་ 
ེན་ བཞག་ཡོད། ག ང་ལམ་དང་ ཟམ་པོ་  

གཞི་ གཅོ༹་བོ་ འ ས་འཁོར་ཅུ༹་ འ ེལ་བོ་ ༹ས་
སའི་ ས་གནས་ཅིག་ ཨིན་བོའི་ གཅོ༹་ ི་ ོན་
པོ་ཀིས་ ག ང་བོ་ ད།  འདིའི་ བཟོ་བཅོས་ 

༹ས་ཤད་དང་ བ ར་བ་ བཏང་ཤད་ན་ ལེབ་
རང་ གེལ་ཆེ་ གས་ ཡོད་པོ་ ཨིན། འདི་ 
མཉམ་པོ་ ཁོང་གི་ ིད་ ོན་ལོ་ ་དག་ ག་
ཡིག་ དོན་བཞིན་ ༥༡ ཐམ་བས་ ཟམ་པོ་ཅུ༹འི་ 
བཟོ་བཅོས་ ༹ས་ཤད་ ི་ ཤལ་བཞེས་དང་ 
གནང་བའི་ ་བ་ ལ་བོ་ ཨིན།འདི་ ནང་
ལས་ མངའ་ ེ་དང་ ལ་ཁབ་བར་ ི་ ས་
མཆ༹མས་ གནས་ ངས་ན་ བ་སོང་ ཐོབ་ 
ཆུ༹གས་ཤད་ ཨིན།  
འདེས་རང་ ན་གསན་དང་ མི་སརེ་ འ ེལ་བ་ 
ལེ་ལག་གི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ ལོག་ནཐ་ ཤ ་

ིས་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་༡ ཉིན་ཆེ༹་ ལ་ས་ 
གསར་པོ་ ིལ་ལི་ལོ་ ང་ཤར་ ས་གནས་དང་ 
ཉམས་ ེལ་ ོན་ཆོ༹གས་ཁང་གི་ མངའ་ ེ་ ོན་
པོ་ ་ཞབས་ བི་ལེལ་ འབར་མ་ མཉམ་པོ་ 
མཇལ་བོ་ ད།

 ་ཞབས་ ཤ ་ ིས་ མངའ་ ེ་ ོན་པོ་ལོ་ 
གནམ་ཤིགས་ མཇེ༹ས་ཤིང་ དང་ འ ས་པོ་ ས་

གནས་ ་ ལ་དང་ མངའ་ ེ་ལོ་ shooting 
ས་གནས་ཅིག་ ཧོང་ན་ བཟོ་ཤད་ ི་ རེ་བ་ཀི་ 

་བ་ ལ་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ འ ས་ ོངས་ན་ 
ིང་ ར་ ྥི་ལིམ་ city བཟོ་ཤད་ ི་ ་བ་ཡང་ 

བཞག་ཀོ་ ཨིན། ད ་ག ང་ མངའ་ ེ་ ོན་པོ་
འབར་མ་ཀིས་ འཆར་གཞི་འདི་ལོ་ རོགས་རམ་ 
གནང་ཤད་ ི་ རེ་བ་གནང་བོ་ ཨིན། ོན་པོ་ 
ཤ ་ ིས་ ་བ་ གེལ་ཆེན་འདི་ལོ་ རོགས་རམ་ 
དོན་ལོ་ ད ་ག ང་ མངའ་ ེ་ ོན་པོ་ལོ་ 

གས་ ེ་ཆེ་ གནང་བོ་ ད། 
 

ལ་ས་ ང་ཏོག་ན་ ་བ་ོ གཅིག་ ལ་
རིང་ཀའོི་ ལ་ཁབ་ ཟམ་བ ད་ ན་ 
བ ན་ ག་ ལསེ་རིམ་ འ མ༹་བཅུ༹ག་ཀོ་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པའི་ཆེ༹ས་ ༡◌ཿ ལ་ས་ 
ང་ཏོག་ན་ ་བོ་ གཅིག་ ལ་རིང་ཀོའི་ 

Rashtriya  Poshan Maah ཡང་ནེ་ ཟམ་ 
བ ད་ཅན་ བ ན་ ག་གི་ དོན་ཆ༹ན་ མི་ཆེ༹་ 

ངས་ གས་ བཞག་ཀོའི་ ཟམ་བ ད་ ཡོད་པོའི་ 
ལེས་རིམ་ ི་ འགོ་ ེ༹ད་ སོང་མཁན་ ད ིན་ ་ 
ད ་པའི་ཆེ༹ས་༡ ཉིན་ཆེ༹་ ི་ཆོ༹གས་ བདེ་ ན་ 
ལེ་ལག་གི་ ཆོ༹གས་འ ་ ཧོལ་ན་ གོ་ ིགས་ 

བས་པོ་ ཨིན། འ ོད་བ ོན་ ལེ་ལག་གི་ ོན་པོ་ 
་ཞབས་ ཨེམ་ཀེ་ ཤ ་ མགོན་པོ་ གཅོ༹་བོ་ ི་

ན་ བ གས་པའི་ ལེས་རིམ་ན་ ཆོ༹ང་འ ་ 
Mayor, ་ཞབས་ ནེལ་བཧ་ ར་ ཆེ་ཊེར་རི་ ོ༹ང་

ཁག་ པན་ཅཏ་ གཅོ༹་འཇི༹ན སམ་ཤེར་ ར་ཻ,  
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ལེ་ལག་ ང་ཡིག་ ་ཞབས་ ཆེ༹་དབང་ ་མཆོ༹་ 
Arjuna Awardee དང་ Padmashree ཏར་ ན་
དཻཔ་ རཻ་ དང་ གཞན་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ ན་བོ་ 

ད། ལེས་རིམ་ ི་ འགོ་ ི༹ད་ གནང་བོའི་ 
བས་ལོ་ མགོན་པོ་ གཅོ༹་བོ་ ཀིས་ ག་ཆ༹ན་ 
བས་ཅན་ མར་མི་ ལ་ ི་ ོན་མཁན་ 

མ ས་མི་ཅུ༹་ལོ་ ཟམ་ བ ས་ཅན་ ི་ དམ་བཅད་ 
ཡང་ ལ་བོ་ ཨིན། ་ཞབས་ ོན་པོ་ ཤ ་
ཀི་ ལེས་རིམ་ལོ་ བ ང་འ ེལ་ གནང་བཞེས་ 
ག ང་བ་ོ ད། ཨམ་དང་ ཨོ་ཉེ་གཅིག་གི་ མི་
ཆེ༹་ ཉིན་ གེལ་ཆེན་ ཧོང་ན་ རིག་ཀོ་  ཤེས་
ཡོན་ལོ་ ཡ་ཕར་ བཏང་བོའི་ དོན་ལོ་ གཅོ༹་ཆེ་

གས་ ཟམ་ བ ད་ཅན་ བ ན་ ག་ ལེས་
རིམ་ ཧོང་ན་ བ་ གས་ གནང་བོ་ ཨིན། 

ོན་པོ་ཀིས་ ཟམ་ བ ད་ མེད་ནེ་ དང་ 
འདིའི་ བོ་ཅོ༹་ ང་ ང་ཅུ༹་ལོ་ ག་ ེ་ གནོད་ ེན་ 
ཐོན་ཤད་ དོན་ཆ༹ན་ ེན་ཁ་ཡང་ གཏམ་ཅུ༹་ 
བཞག་ཀོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ོ༹ང་ཁག་ པན་ཅཊ་ 
གཅོ༹་འཇི༹ན་དང་ Mayor དང་ Anganwadi 
ག ང་ཞབས་བོ་ཅུ༹་ལོ་ ཟམ་ བ ད་ ང་ ོང་ 
ཡོད་པ་ོ བོ་ཅོ༹་ ང་ ང་ཅུ༹་ ངོ་ ོད་ ༹ས་ ི་ 
འཆོ༹ལ་ ེན་ཤད་ གོམ་པོ་ བས་ དགོས་པོ་ 
བཀའ་ ་ གནང་བོ་ ཨིན། ལོ་༢༠༢༢ ཟང་ 

ལ་ཁབ་ན་ ཟམ་བ ད་ མེད་པོ་ བཟོ་བོའི་དོན་
ལོ་ ལོ་༢༠༡༨ ལོ་ན་ ིད་ ོན་ མཆོག་གིས་ 
ཟམ་ བ ད་ཅན་(Poshan Maah)  ་བོའི་ 
ལེས་རིམ་ འ ༹མ་བཅུ༹ག་ཀོ་ ཨིན། 
འདེས་རང་ འ ས་ ོངས་ ིས་ ོ༹ང་ཁག་ བཞི་
ག་ན་ (Poshan Maah) ལེས་རིམ་ འ ༹མ་བཅུ༹ག་
ཀོ་ ཨིན།  
འ ས་ ངོས་ ོག་གཉནེ་ བོཊ་ཀ་ི ཆོ༹གས་
འ ་ གཉིས་པ་ོ་་་་་་་་་་ 

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ ཆེ༹ས་ ༡◌ཿ 
འ ས་ ོངས་ ྥི་ལིམ་ ོ་མོ་ཤོན་ བོཊ་ཀི་ 
ཆོ༹གས་གཅོ༹་ མ་ པཽ་ཇ་ ཤ ་ཀིས་ ད ་ ིག་
ན་ སོང་མཁན་ ད ིན་ ་ ད ་པོའི་ ཆེ༹ས་ ༡ 
ཉིན་ཆེ༹ས་ ལ་ས་ ང་ཏོག་ ཐག་ཉི་ མན་ན་ 
ཀེན་ ར་ན་ ཆོ༹གས་འ ་ གཉིས་པོ་ ཆོ༹གས་པོ་ 

ཨིན། 

ཆོ༹གས་འ ་ན་ IPR ལེ་ལག་གི་ ང་ཡིག་ མ་ 
སི་ཕོར་ཧ་ ཏར་ ཻན, ད ་འཇི༹ན་ མ་ བེ་ ་ 

་ ང་དང་ བོཊ་ མ ས་མི་ཅུ༹་ ོན་བོ་ ཨིན། 
ལེས་རིམ་ན་ ད ་འཇི༹ན་ ི་ ོན་མཁན་ མ ས་
མི་ཅུ༹་ལོ་ ོན་པ་ ལེགས་སོ་ ས་བཞེས་ ཁོང་
གི་ མངའ་ ེ་ན་ ྥི་ལིམ་ shooting ༹ས་ཤད་
ན་ ཟོན་ ོར་དང་ single window ཐབས་ལམ་ 
ཡོད་ དགོས་པའི་ གེལ་ཆེན་ མཉམ་པོ་ གཞན་ 
འ ེལ་བ་ ཡོད་པོའི་ ལེ་ལག་ ཐམས་ཅད་ལས་  
རོགས་རམ་ ཡོད་ དགོས་པོ་ ག ང་བོ་ ད། 

མ་ པཽ་ཇ་ ཤ ་ ིས་ ལ་ ཡངས་ ང་ལོ་  
Flim city ས་གནས་ བཟོ་བོའི་ དོན་ཆ༹ན་ ཧོང་
ན་ ན་གསན་ གནང་བཞེས་ ཁོང་གི་ རང་གི་ 
ས་གནས་ན་ ྥི་ལིམ་ ཡང་ནེ་ ོག་གཉེན་ 
བཟོ་ཤད་ན་ ་ ལ་ ཀེས་པོ་ཅིག་ དགོས། 
ཁོང་གི་ འདི་ཡང་ག ང་བོ་ ད། Eco-

Heritage Film city   ལེས་རིམ་ ི་ འ ས་ ོངས་ 
མི་སརེ་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་ ་གཡོག་གི་ གོ་ བས་ན་ 
རོགས་རམ་ ཐོབ་ཆུ༹གས་ཤད་ཨིན།   
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