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(Sikkim Herald Bhutia Edition)

བམ་པོ་ ༢༥ ཨང་ ༢༢

དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ ཆེས་ ༢

སྨན་པོའི་ཉིན་ དུས་སོན་ ཤུར་ན་ སིད་སོངས་ མཆོག་
དང་ གཅོ་སི་ བོན་པོའི་ གསུང་ འཕིན་་་་་་་་་་་
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གཟའ་ པ་སངས་
ཤོག་ལེབ་ ༡
བོས་བཏང་ ཆུ༹གས་པོའི་ གཅོ་ཆེ་དྲགས་ ཡོད་པོ་ གཏན་ཡང་
གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀིས་ གསུང་བོ་ ཨིན། གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀིས་
ཐུགས་ཤུགས་ གནང་བཞེས་ གསུང་བོ་སྦད། ང་ཅག་
རེ་བ་བཞག་ཤད་ཨིན། འཕོད་བསོན་ ལྟ་རོག་ ཐབས་ལམ་ཅུ༹་
མི་སེར་ ཐམས་ཅད་ན་ སེབས་ ཆུ༹གས་པར་ བཅད་ནེ་ ང་ཅའི་
མངའ་སེ་ ཡར་རྒྱས་ དར་ཞིང་ རྒྱས་པོ་ ཐོན་ཤད་ ཨིན།
རོང་ཁག་ གསར་པོའི་ ཞུ་བ་དོན་ལོ་ ཆོགས་འདུ་་་་་་་་་་་་

རོང་ཁག་ གསར་པོའི་ དོན་ལོ་ ཆོགས་ འདུ་་་་་་་་་་་་
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ ཆེས་ ༡ཿ སྨན་པོའི་ ཉིན་
དུས་སོན་ ཤུར་ན་ སིད་སོངས་ སྐུ་ཞབས་ གན་གཱ་ པར་སཊ་
དང་ གཅོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གིས་
འབྲས་ལོངས་ཀི་ སྨན་པོ་ ཐམས་ཅད་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་
བདེ་ལེགས་ གནང་བཞག་ ཡོད། གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀིས་
གསུང་འཕིན་ གསུང་ བཞག་ཡོད ། སྨན་པོ་ཅུ༹་ ང་ཅའི་
སི་ཆོགས་ཀི་ ཡན་ལག་དང་ མི་ཆེའི་ སོག་སབས་ དོན་ལོ་
ཐུགས་ འགན་ ཆེ་དྲགས་ གནང་མཁན་ གཅིག་ཨིན།ཁོང་ཅ་ུ༹
གཞན་གི་ ཞབས་ཕི་ ཞུ་མཁན་དང་ བདེན་དྲགས, རང་གི་
གདོང་ལན་ མཇལ་སི་ ཕག་ལས་ གནང་མཁན་ཨིན།
ཁོང་གི་ འདི་ཡང་ གསུང་བོ་སྦད། སྨན་པོ་ཅུ༹་ཀི་ ཀོ་བིཊ་
ནད་ཡམས་ གནས་སགས་ སྐབས་ན་ཡང་ ཐུགས་འགན་
ཆེ་དྲགས་ གནང་ ཡོད་པོ་ ཨིན། ལོ་ ན་སིང་ ཀོ་བིཊ་
ནད་ཡམས་ འདི་ མི་སེར་ཅུ༹་ ན་ཆ་ ཕོག་སི་ སྨན་ཁང་ན་
འོང་བོའི་ སྒང་ སྨན་པོ་ཅུ༹་ ཡིད་ཐང་ཆད་ བས་ཐབས་
མི་རུང་ ཁོང་ཅུ༹་ཀི་ གནས་སངས་ འདི་ལོ་ གདོང་ལན་
མཇལ་བོ་ ཨིན། གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ རྒྱལ་ཁབ་ན་ ཀོ་བིཊ་
བས་སི་ གྲངས་མཁན་ སྨན་པོ་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་ བརེ་སེམས་ཀིས་
ཐུགས་སྨན་ གནང་བོ་ ཨིན། གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀིས་
འཕོད་བསོན་་དོན་ལོ་ ཕག་ལས་ གནང་མཁན་ ནོརས,
འཕོད་བསོན་
ཞབས་ཕི་བོ་ཅུ༹་དང་
རོགས་རམ་
གཞུང་ཞབས་བོ་ཅུ༹་ལོ་ཡང་ ཐུགས་རེ་ཆེ་ གནང་བོ་ ཨིན།
ཁོང་གི་ ཁ་སོད་ འདི་ཡང་ གསུང་བོ་ ཨིན༏ གཞུང་གི་
གཅོ་ཆེ་དྲགས་ ཉིན་ཅུ༹་ན་ སྨན་པོ་ ཁོང་ཅུ༹འི་ ཕག་ལས་
ཐུགས་འགན་ལོ་ ངོས་འཇིན་ བས་ཤད་དང་ འདི་ལས་
ཁོང་ཅུ༹་ཀི་ ཕག་ལས་ན་ འབོད་བརོན་དང་ རང་གི་

སྒ་ག་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆེསཿ ༢༨
སོང་མཁན་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་་ཀོའི་ ཆེས་ ༢༨ ཉིན་ཆེ་
སྒང་ཏོག་གི་ མོ་ནོན་ ཀེན་དར་ན་ གཅོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་
པི་ཨེས་ཏ་མང་གི་ དབུ་ཁིག་ན་ རོང་ཁག་ གསར་པོའི་ ཞུ་བ
དོན་ལོ་ ཆོགས་འདུ་ གཅིག་ ཆོག་པོ་ཨིན།
ཆོགས་འདུ་ལོ་ བཟུང་གྲེལ་ གནང་བཞེས་ གཅོ་སི་
བོན་པོ་ཀིས་ གསུང་བོ་ སྦད༏ དོན་ཆན་ གཏམ་ འདི་
ས་གནས་ ཨོ་ན་ བཅུག་ཀོའི་ དོན་ལོ་ མན་འདི་འདི་
འབྲས་ལོངས་ སོང་ གང་གི་ མི་སེར་ ཐམས་ཅད་ཀི་ དོན་ལོ་
ཁབ་སོང་ ཡོད་པོའི་ གཏམ་ ཐག་གཅོད་ བས་བོ་ ཨིན།
ཁོང་གི་ ཐུགས་ཤུགས་ གནང་བོ་ ཨིན། ལག་ལེན་
བས་མཁན་ཅུ༹་ཀིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པོའི་ གཞུང་ཞབས་
འགོ་བེད་ཅུ༹་ཀི་ འགོ་དང་པོ་ སོན་ལོ་ ཡོད་པོའི་ གཡོག་ཅུ༹་ལོ་
འབམ་བཅུ༹ག་སི་ རོང་ཁག་གི་ དོན་བཞིན་ རོང་ཁག་
ཧོང་སེ་ གོམ་པོ་ དང་པོ་ ཐོན་ཤད་ ཨིན། རོང་ཁག་ འདི་ ལོ་
༢༠༢༢ ལས་ ལག་ལེན་ བས་ཤད་ ཨིན། གཏམ་འདིའི་
ཐག་གཅོད་བས་བོའི་ དོན་ཆན་ ན་ གསུང་བཞེས་ ཁོང་གི་
གསུང་བོ་ སྦད༏ གཞུང་གི་ ཐུགས་གཟིགས་འདི་ མི་སེར་ཅུ༹འི་
ཟོན་སོར་ བས་བའི་ དོན་ལོ་ ཨིན། འདི་ བས་སི་ གཏམ་
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ཐག་གཅོད་འདི་ མི་སེར་ཅུ༹འི་ ཞུ་བ་ལོ་ བཞག་སི་ བས་བོ་
ཨིན།
གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀིས་ གཞུང་གི་ གོམ་པོ་ རྐྱབས་པོའི་
གཡོག་ལོ་ རོམ་ན་ བཞག་སི་ འདིའི་ མི་སེར་ཅུ༹འི་
རོམ་ན་ཡོད་པོའི་ ཟོན་སོར་བས་ཤད་ ཨིན། འདི་ན་ གཡོག་གི་
དོན་ལོ་ སྒྱུ་རལ་ ཡོད་པོའི་ IT ལོ་ ལག་ལེན་ བས་ཤད་
ཐུགས་ཤུགས་ གནང་སི་ འོང་མཁན་མི་ཅུ༹་ཀི་ འོང་མཁན་
རོང་ཁག་གི་ རོ་གཞི་ གཏིང་ཤད་ན་ ལག་ལེན་ བས་ཤད་ཀི་
ཞུ་བ་ ཕུལ་ བཞག་ ཡོད། ཁོང་གི་ ཆོན་རིག་ འདི་ལོ་
ལག་ལེན་བས་ཤད་ དོན་ལོ་ ས་གནས་ ཁིམས་བོན་ ཐུས་མི་,
བཀའ་སོབ་པོ་དང་ གཞན་ཅུ༹་ལོ་ཡང་ ཞུ་བ་ ཕུལ་ བཞག་
ཡོད།
འདི་མ་རིས་པ་ ཁོང་གི་ གསུང་བོ་ སྦད། གཞུང་གི་
སིགས་ཁིམས་དང་ སིད་བྱུས་ དོན་བཞིན་ གཡོག་ རྐྱབས་ཤད་
ཨིན་། འདི་ལས་ ཐམས་་ད་ཀི་ ལམ་སོན་ འདི་དོན་ བཞིན་གི་
གཡོག་ཅུ༹་ ཐོན་དགོས་པོའི་ ཞུ་བ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན།་འདེས་རང་
མཐུན་ལམ་ ཡོད་པོའི་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ རོ༹ང་ཁག་
གསར་པོ་ཅུ༹་ཀི་ དོན་ལོ་ རོ་གཞི་ སིང་སིང་ བཟོ་ ཤད་ཀི་
སིགས་ཁིམས་་དང་ སིད་བུ༹ས་ཅུ༹འི་ དོན་བཞིན་ བས་ཤད་དང་
རོ༹ང་ཁཇག་ གས་ར་པོ་ཅུ༹་དང་ མི་སེར་ཅུ༹འི་ བདེ་ལྡན་
དོན་ལོ་ གཅོ་ཆེ་དྲགས་ ཐབས་ཤེས་ཅུ༹འི་ ཐག་གཅོད་
བས་ཤད་ཀི་ སོབ་བ་ རྐྱབས་ཤད་ ཀི་ ཞུ་བ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན།
ད་རེས་ཀི་ གོས་ཆོགས་ ཆོགས་འདུ་ ལོ་ དགའ་ཆལ་
གནང་བཞེས་ ཁོང་ ཆོགས་འདུ་ན་ བོན་མཁན་ཅུ༹་ལོ་
མངའ་སེའི་ ཀེས་པོ་ཅིག་ དངུལ་ ཟས་སོང་ ཧོང་ན་ གསུང་བོ་
ཨིན། འདི་ལས་ དངུལ་ཐབས་ལམ་ དོན་བཞིན་ གཡོག་ཅུ༹་
རྐྱབས་མོང་ཤད་ ཨིན། ཁོང་གི་ ཆོགས་འདུ་ གཞན་ ལེ་ལག་གི་
ཐོན་ ཡོད་པོའི་ ཆོགས་འདུ་ ཧོང་ན་ ཡང་གསད་ གནང་བོ་
ཨིན།
གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀིས་ གསུང་བོ་ སྦད། གཞུག་གི་
འཕོས་བསོན་དང་ ཤེས་རིག་ལོ་ གོ་སྐབས་ དང་པོ་
བཞག་ཡོད་པོ་ ཨིན། འདི་ལས་ ག་ལྟེམ་ དཀའ་ལས་ ཐོན་
ཡོད་རུང་ ཡང་ ཁོང་ཅུ༹འི་ ཟོན་སོར་ ཡ་ཕར་ དོན་ལོ་
ཉིན་ཆན་ མེད་པོ་ གཡོག་ སབས་བཞིན་ ཡོད། འེས་རིམ་གི་
ཨང་ དང་པོ་ན་ ཁིམས་བོན་ཐུས་མི་ སྐུ་ཞབས་ ཨེམ་
པྲར་སཊ་ཀི་ གཅོ་སི་ བོན་པོ་ལོ་ པ་སོངས་ཀི་ མི་སེར་ཅུ༹འི་
དྭངས་འདོད་ལོ་ སབ་འབྲས་ གནང་བོའི་ ན་ སིང་གཏམ་ལས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ གསུང་བོ་ སྦད། གཏམ་
ཐག་གཅོད་ འདི་ཀི་ ས་གནས་ འདི་དང་ མངའ་སེའི་
ཡར་རྒྱས་ལོ་ དར་ཞིང་ རྒྱས་པོ་ ཐོན་ཤད་ མ་ཡིན་པ་ དཔེ་
རོང་ཁག་ གཅིག་ ཐོན་ཤད་ ཨིན།
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དབུ་གཞུང་ བོན་པོ་ཅུ༹་ཀིས་ སིད་སོངས་ མཆོག་ལོ་
མཇལ་བོ་་་་་་་་་་

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ ཆེས་༡ཿ ནུབ་ བྷང་གལ་གི་
དབུ་ གོས་ཆོགས་ དམས་མོའི་ ཐུས་མི་ གྲག་གྲོར་
སུག་ཀོན་ཊ་ མོ་འཇམ་དར་དང་ བི་ཧར་གི་ བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་
ནི་ཏིན་ ནོ་བིན་ གཉིས་ཀི་ ཕི༹་ཆམས་ཁ་ Raj Bhawan
ན་ སིད་སོངས་ སྐུ་ཞབས་ གན་གཱ་ པར་སཊ་ མཉམ་པོ་
མཇལ་བོ་ ཨིན། ཁོང་གཉིས་ མཉམ་པོ་ སོང་རྒྱས་ ལེ་ལག་གི་
སོབ་སོན་བོ་ སྐུ་ཞབས་ དེ་བི་ ཅ་ཝན་ཡང་ བོན་བོ་ ཨིན།

དབུ་གཞུང་ བོན་པོ་ཅུ༹་ཀིས་ གཅོ་སི་ བོན་པོ་ལོ་
མཇལ་བོ་་་་་་་་་་་

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ ཆེས་ ༡ཿ བི་ཧར་ གཞུང་གི་
(PWD) ལེ་ལག་གི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ ནི་ཏིན་ ནོ་བིན་
མཉམ་པོ་ ནུབ་ བྷང་གལ་གི་ དབུ་ གོས་ ཆོགས་དམས་མོའི་
ཐུས་མི་ གྲག་གྲོར་ སུ་ཀོན་ ཊ་ མོ་འཇམ་དར་གཉིས་ཀིས་
མེ་ཏོག་ སྒང་ན་ གཅོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ཏ་མང་
མཉམ་པོ་ མཇལ་བོ་ ཨིན། མཇལ་བོའི་སྐབས་ན་ བོན་པོ་དང་
གོས་ཆོགས་ ཐུས་མི་གི་ དབུ་གཞུང་ གནང་བོའི་ འཆར་གཞི་
ཀེས་པོ་ གཅིག་གི་ གཏམ་ཅུ༹་ རྐྱབས་པོ་ ཨིན། འདི་ན་
ཆོགས་པོ་ (BJP དང SKM) གཉིས་ཀི་ འབྲས་ལོངས་
མི་སེར་ཅུ༹འི་ བདེ་ལྡན་ དོན་ལོ་ མཉམ་རུབ་ན་ གཡོག་
རྐྱབས་བཞིན་ ཡོད་པོ་ཡང་ གསུང་ འདུག༏
གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ ཀོ་བིཊ་ ནད་ཡམས་ གནས་སངས་
སྐབས་ན་ ཡང་ གཟིགས་སྐོར་ བོན་བོའི་ན་ ཁོང་བོན་པོ་དང་
གོས་ཆོགས་ ཐུས་མི་ ལོ་ ཐུགས་རེ་ཆེ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན།
མཇལ་བོའི་ སྐབས་ན་ འབྲས་ལོངས་ BJP ཆོགས་པོའི་
གཅོ་འཇིན་ སྐུ་ཞབས་ དེ་བི་ ཅ་ཝན་ ཡང་ བོན་བོ་ སྦད།
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ཞིང་གཡོག་ དུས་སོན་ (Asar Pandhra) བརེ་སྲུང་
གནང་བོ་་་་་་་་

གང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆེས་ ༢༩ཿ ཤར་
འབྲས་ལོངས་ཀི་ ཆོག་དྲག་ གསིང་གཏམ་གི་ འབ་
གཅུ༹ག་སའི་ ཨ་རི་ན་ སོང་མཁན་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆེས་
༢༩ ཉིན་ཆེ་ (Asar Pandhra) ཞིང་གཡོག་ དུས་སོན་ ཉིན་
སྲུང་བརེ་ བས་བོ་ སྦད། ཞིང་གཡོག་ དུས་སོན་ ཉིན་ན་
ཞིང་གཡོག་ ལེ་ལག་གི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ ལོག་ནཊ་ སར་མ,
གནམ་ཅེ་ འབུང་ འོས་ལོ་ ཁིམས་བོན་ ཐུས་མི་ སྐུ་ཞབས་
ཨེམ་ པྲར་སཊ་ དང་ གཅོ་སི་ བོན་པོའི་ སིད་ དྲུང་ཡིག་
སྐུ་ཞབས་ ཇེ་ཀོབ་ མཁའ་གིང་གིས་ (Asar Pandhra)
ཞིང་གཡོག་ དུས་སོན་ཤུར་ན་ ཐུགས་འགན་ པོ་ ཨིན༏
ཁོང་མཉམ་པོ་ བསོད་ནམ་ ཞིང་པོ་ཅུ༹་ཀི་ཡང་ དགའ་སོ་
བས་སི་ གང་ རོ་ཤད་ འདེམ་དང་ འབ་ཅུ༹་ གཅུ༹ག་ཀོ་ ཨིན།
དུས་སོན་ན་ ཞིང་གཡོག་ ལེ་ལག་གི་ དྲུང་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་
རིག་འཇིན་སི་ བོ་ཊེ་ཡ་དང་ སེམས་ཅན་ གསོ་སོངས་
ལེ་ལག་གི་ དྲུང་ཡིག་ སྨན་པོ་ སངས་རྒྱས་ དེ་ བོ་ཊེ་ཡ་་དང་
ཞིང་གཡོག་དང་ སེམས་ཅན་ གསོ་སོངས་ ལེ་ལག་གི་
འགོ་བེད་ རན་བོ་ཅུ༹་ཀིས་ འབ་ གཅུ༹ག་ཤད་ན་ ཐུགས་འགན་
བཞེས་པོ་ ཨིན། ས་གནས་ཀི་ ཞིང་གཡོག་ཀོ་ བུ་དང་
བུམ་ཅུ༹་ཀི་ ཨ་རི་ན་ འབ་ གཅུ༹ག་ཅན་ ལུག་སོལ་ དོན་བཞིན་
གསུང་གླུ་ཅུ༹་ རྐྱབས་པོ་ ཨིན།
གསར་ཤོག་ཀོ་ཅུ༹་ལོ་ བཟུང་གྲེལ་ གནང་བཞེས་ བོན་པོ་ཀིས་
(Asar Pandhra) ཞིང་གཡོག་ དུས་སོན་ ཉིན་ན་
ཞིང་པོ་ཅུ༹་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་
ཞིང་པོ་ཅུ༹་ མཉམ་པོ་ ཞིང་ གཡོག་ འདི་ན་ ལེ་ལག་
འགོ་བེད་ཅུ༹་ཀི་ ཐུགས་འགན་ བཞེས་པོའི་ན་ དགའ་ཆུ༹ལ་
གནང་བོ་ ཨིན། གཅོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་
དབུ་ཁིག་ན་ མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ ཞིང་པོ་ཅུ༹འི་
བདེ་ལྡན་དོན་ལོ་ ཡར་རྒྱས་ བཏང་བཞིན་ ཡོད། ཁོང་གི་
མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ ཞིང་པོ་ ཨོམ་ཐོན་ཁུངས་
བས་མཁན་ཅུ༹་ལོ་ གཞུང་གི་ ཧོང་ལས་ རོགས་རམ་
(incentive) ཨོམ་ ཤར་ལོ་ ཏེ་རུ་ བརྒྱད་ བིན་ བཞག་
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ཡོད་པོའི་ གཏམ་ཡང་ གསུང་བོ་ སྦད། ཁོང་གི་
སིད་བོན་ཞིང་གཡོག་ (samman Nidhi ),འཆར་གཞི་ དང་
ཞིང་པོ་ རྒྱ་དགུ་བཅུ་ གོ་གཅིག་ལོ་ འཆར་གཞི་ མངའ་འགོ་ན་
དངུལ་ crore བརྒྱད་དང་ lakhs ལྔ་བཅུ་ བགོ་འགྲམས་
བས་སི་ ཁབ་སོང་ ཐོབ་ བཞིན་ ཡོད། དུས་སོན་ ཤུར་ན་
གཅོ་སི་བོན་པོའི་ སིད་ དྲུང་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་ ཇེ་ཀོབ་
མཁའ་གིང་ཡང་ བསོད་ནམ་ ཞིང་པོ་ཅུ༹་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་
བདེ་ལེགས་ གནང་བོ་ ཨིན། འདེས་རང་ ས་གནས་
ཁིམས་བོན་ ཐུས་མི་ ཨེམ་ པྲར་སཊ་ཀི་ས་ ཡང་ (Asar
Pandhra) ཤུར་ན་ ཞིང་པོ་ཅུ༹་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་
གནང་་བོ་ ཨིན། ཨ་རི་ འབ་ གཅུ༹ག་ དང་ གང་ རོ་ཤད་
ཐུགས་འགན་ བཞེས་པོའི་ རྒྱབ་ལས་ བོན་པོ་དང་ ལེ་ལག་གི་
འགོ་བེད་ཅུ༹་ཀིས་ ཞིང་པོ་ཅུ༹་ མཉམ་པོ་ ལུག་སོལ་ དོན་བཞིན་
ཞོ་དང་ འབ་སུག་ (dahi-chura) བཞེས་པོ་ ཨིན།

བང་ འབྲས་ལོངས་ ཀོ་བིཊ་ སྨན་ཁབ་་་་་་

མན་གན་ དབིན་ཟླ་ དྲུག་ཀོའི་ ཆེས་ ༢༨ཿ
བང་འབྲས་ལོངས་ཀི་ མན་གན་ འབྲིང་རིམ་ མཐོ་བའི་
སོབ་གྲྭན་ སོང་མཁན་ ཆེས་ ༢༨ ལས་ གུང་ལོ་ ༡༨ ལས་ ༤༥
ཡན་ཆད་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ ཀོ་བིཊ་ སྨན་ཁབ་ རྐྱབས་ཤད་
འབམ་ གཅུ༹ག་ཀོ་ ཨིན། ཨོ་འདི་ཉིན་ཆེ་ རིམ་རྒྱིམ་དང་
ནམ་པ་ཐང་ པན་ཅཊ་ ཝཊ་ཀི་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ རྐྱབས་པོ་
ཨིན་ནེ་ ཉིན་ རྒྱབ་མོའི་ ཉིན་ཆེ་ མ་གིང་དང་ ཨོབ་པར་
སིང་གེ་ ས་གནས་ཀི་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ སྨན་ཁབ་ རྐྱབས་པོ་ ཨིན།
འདེས་རང་ཆེས་ ༣༠་ཉིན་ཆེ་ ལོར་ སིང་གེ་གི་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་
སྨན་ཁབ་ རྐྱབས་པོ་ ཨིན།
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འབྲས་ལོངས་གཞུང།
སི་ཆོགས་ བཀའ་ཁིམས་དང་ བདེ་ལྡན་ ལེ་ལག།
བོ་ཅོའི་སྲུང་རྐྱབས་ འཆར་གཞི།
སྒང་ཏོག།
ཨངཿ ༡༠༠/SJ&WP/CDS/༢༠༢༡

ཆེསཿ ༢༤/༠༦/༢༠༢༡
ལེ་ལག་གི་ སན་གསན།

གཞུང་གི་ ཨངཿ CW-II-༣༠/༨/༢༠༢༡-CW-II ཆེསཿ ༠༤/༠༥/༢༠༢༡ ཀི་ རྒྱ་གར་ གཞུང་གི་ བུམ་དང་ བོ་ཅོའི་ ཡར་རྒྱས་
བོན་ཆོགས་ཁང་གི་ གཟིགས་རོགས་ བས་བོའི་ དོན་བཞིན་ བོ་ཅོ་ ཆུང་ཆུང་ ཀེས་པོ་ ཅིག་གི་ ད་ལྟའི་ ཀོ་བིཊ་ ནད་ཡམས་ བས་སི་
རང་གི་ ཕམ་ཅུ༹་ ཀོ་བིཊ་ ཐོན་སི་ སྨན་ཁང་ན་ སོད་ དགོས་པོ་ དང་ ཤི་རྐྱེན་ ཐོན་བོའི་ ཁོང་ཅུ༹་ལོ་ དཀའ་ལས་ ཆེ་དྲགས་ གདོག་ལན་
མཇལ་ བཞིན་ ཡོད།། སི་ཆོགས་ཀི་ རོགས་རམ་ ཡང་ཡང་ གནང་ དགོས་པོ་ ཨིན། དཀའ་ལས་ ཕོག་ ཡོད་པོའི་ སྐབས་ན་ བོ་ཅོ་ཅུ༹་ལོ་
འགྱུ་རང་ རོགས་རམ་དང་ སོད་གནས་ བས་བོའི་ དོན་ལོ་ བོ་ཅོ་ ཆུང་ཆུང་ཅུ༹འི་ བཀའ་ཁིམས་ དོན་བཞིན་ སོད་པོའི་ ས་གནས་
དྲག་སིགས་ བས་བཞག་ ཡོད།
འདིའི་ རོང་ཁག་ བོ་ཅོའི་ ལྟ་རོག་ སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ བོ་ཅོ་ འདི་ཅུ༹འི་ ཕམ་ མེད་མཁན་དང་ ཕམ་ ཀོ་བིཊ་ ན་ཆ་
མ་དྭངས་་སོང་གི་ གནས་སྐབས་ དོན་ལོ་ སོད་གནས་ཅུ༹་ དྲག་སིགས་ བས་བཞག་ ཡོད།
༡༽ ཤརཿ {ཀ} འབལ་མི་སི་ ནི་སི་ ཏན་ བོ་ཅོའི་ ཁིམ་ བསམ་སྡུར་ ར་གདོང་ ཤར་ འབྲས་ལོངས། {བུམ}
{ཁ} སི་ཏ་ པོ་ཅཊ་ ཝ་ཏི་ བོ་ཅོའི་ ཁིམ་ བསའ་མ་ གིང་སྡུམ, རང་ཀ, ཤར་ འབྲས་ལོངས། {བུ}
༢༽ ནུབཿ {ཀ} ཨ་ཤིར་བད་ ཁིམ, ལོར་བི་ཧ, བདེམ་ཏམ, ནུབ་འབྲས་ལོངས། {བུམ}
{ཀ} ཀ་ལུག་ བོ་ཅུ༹འི་ ཁིམ, ཀ་ལུག་ ཆོང་འདུ, ནུབ་འབྲས་ལོངས། {བུ}
༣༽ ལོཿ {ཀ} མོ་འཇུས་ས་ {stay home} མཐོར་པུ, ནམ་རེ, ནུབ་འབྲས་ལོངས། {བུམ}
{ཁ} སུ་རོག་ཆ་ {open shelter home} ཨོབ་པར་ མོང་གོལ་ འབར་རེ, ཏུ་རུག, ལོ་འབྲས་ལོངས། {བུ}
སོན་ལོ་ བི༹ན་ ཡོད་པོའི་ རྒྱ་གར་ གཞུང་གི་ འབྲེལ་བ་ ཡོད་པོའི་ བོན་ཆོགས་ཁང་གི་ བཀའ་རྒྱ་ ཨང་ དོན་བཞིན་གི་ བོ་ཅོ་
བདེ་ལྡན་ ཆོགས་པོ་དང་ རོང་ཁག་ བོ་ཅོ་ སྲུང་རྐྱབས་ འགོ་དབེ་/ བོ་ཅོ་ ལྟ་རོག་ གཞུང་ཞབས་ཀི་ བོ་ཅོ་ འདི་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་ འགྱུ་རང་
རོགས་རམ་གིས་ དྲག་སིགས་ བས་ བཞག་ ཡོད།
བཟུང་འབྲེལ་ དྲུང་ཡིག།
བོ་ཅོའི་ སྲུང་རྐྱབས་ འཆར་གཞི
སི་ཆོགས་ བཀའ་ཁིམས་དང་ བདེ་ལྡན་ལེ་ག།
སྒང་ཏོག།
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