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བམ་པོ་ ༢༥ ཨང་ ༢༩
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ད ིན་ ་ བ ད་པོའི་ ཆེ༹ས་ ༡༥

གཟའ་ ཉི་མ་

ཤོག་ ེབ་ ༡

ས་ཐེང་ ༧༥ ་གར་ རང་དབང་ རང་བཅ༹ན་ ཤོར་ན་ འ ས་ ོངས་ ་ི ིད་ ོང་ ་ཞབས་
ང་ག་ ར་སཏ་ དང་ གཅ༹་ོ ་ི ནོ ་པོ ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་ ག ང་འ ིན་་

ིད་ ོང་ ག ང་འ ིན་་་
ངས་ མས་པོའི་ འ ས་ ོངས་
མི་སེར་ཅུ༹།
ལ་ཁབ་གི་ ས་ཐེང་༧༥ ་གར་
རང་དབང་ རང་བཅ༹ན་ ཉིན་
ཤོར་ན་ མངའ་ ེ ་མི་སེར་དང་ ལ་
ཁབ་ མི་དམངས་ ཐམས་ཅད་ལོ་
བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཡོད།།ལོ་༧༥
ོན་ལོ་
་གར་ རང་དབང་
རང་བཅ༹ན་ ཉིན་འདིའི་ དོན་ལོ་
ས་ཆོ༹ད་ ཀེས་པོ་ཅིག་ གདོང་ལན་
མཇལ་ ི་ ི་ ིང་བོའི་ མངའ་འགོ་
ལས་ རང་བཅ༹ན་ ཐོབ་ ཆུ༹གས་པོ་
ཨིན། ད་རིང་ ང་ཅག་ རང་དབང་

རང་བཅ༹ན་ ིད་ ་དམ་པ་དཔའ་བོ་
དཔའ་མོ་ཅུ༹་ཀི་ རང་ ོག་ ོས་
བཏང་ ི་དང་ གདང་ལན་ ི་ དཀའ་
ལས་ལོ་ གས་ལོ་ བཞག་ཅན་
ཁོང་ཅུ༹་ཀི་ ི་ ིང་བོའི་ དབང་
ཆ་ལས་ རང་དབང་ རང་བཅ༹ན་ བཟོ་
ཤད་ན གས་འགན་ ་ཆེ་ གས་
གནང་བོ་ ད།
ོན་བོ་གནང་
ང་ཅག་ གོ་ བས་ འདི་ན་ ཨོ་འདེམ་
དམ་པ་ འགོ་ ིག་དང་ རང་
བཅ༹ན་བོ་ཅུ༹་ལོ་ ོན་ཟོང་ ༹ས་གེ་
འདི་ལས་ ཁོང་ ཅུ༹་ལོ་ བ ོད་པོ་
ལ་བོ་ གནང། ཨོ་འདི་ ༹ས་ ང་ཅག་
རང་དབང་ དང་ ང་ ལ་ན་

རང་དབང་
རང་
བཅ༹ན་
མི་དམངས་ཅིག་ ཧོང་ན་ ོད་
ཆུ༹གས། ང་ཅག་ རང་གི་ ་གར་
ཨམ་ ི་ རང་ དབང་ རང་བཅ༹ན,
བ ེ་བ་དང་ ང་ བས་ དོན་ལོ་
ང་ཅག་ རང་གི་རང་ རང་ ོག་
ི༹ན་བོ་ གནང་།རང་བཅ༹ན་ ཐོབ་པོའི་
བ་ ལས་ གནམ་ཁའི་ ཉམས་ཞིབ,
ཞིང་
གཡོག་དང་
གཞན་
ས་གནས་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་ དཀའ་ལས་
ཀེས་པོ་ཅིག་ བས་ དགོས་པོ་ ཨིན།
གོ་ བས་ འདི་ཅུ༹་ ལོ་ ང་ ལ་ན་
འ ེལ་བ་ ༹ས་ བཞེས་ ་གར་
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མཁས་པོ་དང་ ིང་ ིང་ ལ་ཁབ་
ཅིག་ ཨིན།
འདེས་རང་ འ ས་ ོངས་ ལ་
ཁབ་གི་ ཐམས་ཅད་ལས་ གཞོན་
བོ་དང་ ང་ ང་ མངའ་ ེ་ལས་
གཅིག་ ཨིན། འ ས་ ོངས་ འདི་
ཡར་ ས་ཅན་ དང་ ས་གནས་ ཀེས་
པོ་ཅིག་ན་ མངའ་ ེ་
བ་
འ ས་ཅན་
གཅིག་
ཨིན།
འདི་ ༹ས་ ི་ གཞོན་ མངའ་ ེ་ཅུ༹་ཀི་
ངཅའི་ མངའ་ ེ་ དཔེ་ བ ་ ི་ བ་
ཆུ༹གས་ཤད་ ཨིན།
མཐའ་འཁོར་ ི་ ང་ བས, ི་
ཆོ༹གས་ བཅའ་ ིམས, བ་ ཞན་པོའི་
ཡར་ ས, འ ས་ ོངས་ལོ་ ེང་
་ ལ་ འདེམ་ མཇེ༹ས་ གས་ བཟོ་
ཤད་ འདེམ་ རང་འཐད་ རང་འཐད་
ལེས་རིམ་དང་ གོ་ བས་ཅུ༹་ གས་
སེམས་ ཡོད་པོ་ ཨིན། མངའ་ ེ་
ག ང་གི་ རང་གི་ ག ང་ གསར་པོ་
བཟོ་བོའི་ བ་ལས་ ཤེས་རིག་དང་
འ ོད་བ ོན་ལོ་ གོ་ བས་ དང་
པོ་ན་ བཞག་ ི་ ལེས་རིམ་ཅུ༹་
ལག་ལེན་ ༹ས་བོ་ཨིན།
མངའ་ ེ་ ག ང་ གཅོ༹་བོ་ ཤེས་རིག,
འ ོད་བ ོན་དང་ ོང་གསེབ་ ས་
གནས་ ཧོང་ན་ ཡར་ ས་ བཏང་
ཤད་ ི་ ་བ ེལ་དོ ཨིན། ག ང་
གསར་པོའི་ བཟོ་བོའི་ བ་ལས་
ཨེས་ཊི་ཨེན་ཨེམ་ ན་ཁང་ཡར་ ས་
མཉམ་ཅི་ འ ོད་བ ོད་ ི་ ས་གནས་
གཞན་ཅུ༹་ན་ ཆ༹ན་རིག་གི་ ཞབས་
ི་དང་ གཅོ༹་ཆེ་ གས་ ཡར་ ས་ཅུ༹་
བཏང་བཞིན་ ཡོད།དོན་ཆ༹ན་ འདིའི་
མཉམ་པོ་ འ ོད་བ ོན་ ཧོང་ན་
ཡར་ ས་ ཀེས་པོ་ཅིག་ བཏང་བཞག་
ཡོད།ས
ཀ༽ ཨེས་ཊི་ཨེན་ཨེམ་ ན་ཁང་ལོ་
གཅོ༹་ཆེ་ གས་ ཀེན་སོར་ ན་བཅོས་
བཏང་ས་ ད ་ བཟོ་བོ་ ཨིན།
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ཁ༽མངའ་ ེ་ཀི་
འ ོད་བ ོན་
གཞི་རིམ་ ད ་ཅུ༹་ན་ གོ་ བས་ཅུ༹་
ལག་ལེན་ ༹ས་བཞག་ ཡོད།
ག༽ མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ ཀོ་བིཊ་ ༡༩
ནད་རིམས་ ཁབ་ཏེ་ན་ ཨེས་
ཊི་ཨེན་ཨེམ་ ན་ཁང་ན་ virus
ད ོད་ཞིབ་ ༹ས་ཤད་ ི་ ཨེས་
ཊི་ཨེན་ཨེམ་ ན་ཁང་ལོ་ འགོ་
དང་པོ་ virus ད ོད་ཞིབ་ ༹ས་ས་
ན་ཁང་ བཟོ་བོ་ཨིན།
ང༽ མངའ་ ེ་ག ག་གི་ ཀོ་བིཊ་
ནད་པོ་ མི་ཅུ༹་ལོ་ གོང་ཆེ་ གས་ ན་
Remdesivir དང་ Feripiravir
འདེམ་ ོང་པ་ ལག་ལེན་ ༹ས་བོ་
ཨིན།
ཅ༽ ་གར་ ག ང་གི་ རོགས་རམ་ན་
ཨེས་ཊི་ཨེན་ཨེམ་ ན་ཁང་ན་ ོང་
ག་ གཅིག་གི་ oxygen plant
ལག་ལེན་ ༹ས་ བཞག་ ཡོད་པོ་ཨིན།
ཆ༽ ོ་དང་ བ་ ོ༹ང་ཁག་གི་
མི་སེར་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།
ཇ༽ མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ གོམ་པོ་
དང་ ལམ་ ོན་ལོ་
ི་ཆོ༹གས་
ཐམས་ཅད་ ེལ་ན་ འ ོད་བ ོན་
ཞབས་ ི་
ེལ་བོའི་དོན་
ཇོར་ཐང་གི་ མི་སེར་
ེར་ ི་
ཉམས་ བ་ན་ ཀེན་སོར་ ན་ཁང་
བཟོ་བཞིན་ ཡོད་པོ་ ཨིན།
ཞིང་གཡོག་དང་ ངལ་ཆོ༹ལ་ འདི་
ོང་གསེབ་
མི་སེར་ཅུ༹འི་
དཔལ་འ ོར་ བ་འ ོར་ གཅིག་
ཨིན། ཀོ་བིཊ་ ༡༩ ནད་རིམས་ ི་
ང་ཅག་ལོ་ ས་ཆོ༹ད་ ི་ གོང་ཆ༹ད་
བ་པོ་ ཨིན་།འདི་ ༹ས་ ད་འདི་
ང་ཅག་གི་ ཞིང་གཡོག་ ཧོང་ ེ་
རང་མགོ་ རང་གི་ ཐོན་བོའི་ དོན་ལོ་
གཡོག་ བས་དགོས། ཟས་གོས་

2021

PAGE- 2

ང་ བས་ ལེས་རིམ་ དོན་བཞིན་
ལོ་ཐོག་ ིགས་ཅུ༹་
བགོ་ཤད་
བ ག་ཀོ་ མ་ཡིན་པ་ ཞིང་
གཡོག་དང་ འདིའི་ལག་ལེན་ ༹ས་
ངས་ན་ ང་བ ར་ཅུ༹་ གནང་བོ་
ཨིན། མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ ཞིང་གཡོག་
ཧོང་ ེ་ སེམས་ གས་ ི༹ན་བོའི་
དོན་ལོ་ kisan pension
འཆར་གཞི་ ིད་ ོན་ ི་སན་
བསའ་མན་ ནི་དི་ འཆར་གཞི་
མངའ་འགོ་ན་ བསོད་ནམ་ ཞིང་པོ་
ོང་གཅིག་དང་བ ན་ ི་
བ་སོང་ཡང་
ཐོབ་པོ་
ཨིན།འདེས་རང་ མངའ་ ེ་ ག ང་གི་
ཞིང་པོ་ཅུ༹འི་རོགས་རམ་དོན་ལོ་ །
།རང་ བཅ༹ན་ཉིན་ ས་ ོན་ ཤོར་ན་
ཊོ་ ོ་ ཨོལ་ཡམ་པིས་ ིདམ་ན་
གས་ དམར་ ཐོབ་མཁན་
ིས་དཔོན་ ཐམས་ཅད་ལོ་ བ ་ཤིས་
བདེ་ལེགས་ ཡོད༏ ཁོང་ཅུ༹་ཀི་ རང་གི་
ལ་ཁབ་གི་
མིང་ལོ་
མཆ༹ན་ ན་ གས་ བཟོ་བོ་ ཨིན
།འདི་ ༹ས་ ལོག་ ི་རང་ མངའ་ ེ་
འ ས་ ོངས་ མི་སེར་ ཅུ༹འི་ཅ༹ར་ལས་
བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཡོད།
གས་ ེ་ཆེ༏ ཇཻ་ཧིན། ཇཻ་སི་ ིམ༎
གཅོ༹་ ་ི ོན་པོའི་ ག ང་འ ིན་་་་་་་
མས་པོའི་ འ ས་ ོངས་ མི་
སེར་ཅུ༹་་་་་
ལ་ཁབ་གི་ ས་ཐེང་ ༧༥ ་གར་
རང་དབང་ རང་བཅ༹ན་ ཉིན་
གོ་ བས་ བཟང་པོའི་ན་ འ ས་
ོངས་ མི་སེར་ཅུ༹་དང་ ལ་ཁབ་
མི་སེར་ ཐམས་ཅད་ལོ་ བ ་ཤིས་
བདེ་ལེགས་ ་དོ་ ཨིན། ད་རིང་ ཉིན་
ང་ཅའི་ དམ་པ་ དཔའ་བོ་ དང་
དམག་མི་ཅུ༹་ཀི་ རང་ ོག་ ོས་
བཏང་ ི་ རང་ ལ་ལོ་ ང་ བས་
༹ས་ ི་ རང་དབང་ རང་བཅ༹ན་
བཟོ་བོའི་ ཉིན་ ཨིན། འདིའི་ ཤོར་ན་
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རང་ ལ་ དོན་ལོ་ རང་ ོག་
ོས་བཏང་མཁན་ དམ་པ་ དཔའ་བོ་
དཔའ་མོ་ ཅུ༹་ལོ་ ོན་ཟང་ ༹ས་དོ་
ཨིན། ད་རིང་ གཅོ༹་ཆེ་ གས་ ཉིན་
འདི་ན་ རང་བཅ༹ན་ དཔའ་བོ་དང་
དཔའ་མོ་ ཅུ༹་ལོ་ དགའ་ཆུ༹ལ་
༹ས་བཞེས་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ཤད་
ཨིན།
ས་ཞབས་དང་ བ ེ་བ་
ནང་ལས་ ཁོང་ཅུ༹་ལོ་ ོན་ཟང་
༹ས་ཤད་ ཨིན༏ ཁོང་ཅུ༹་ཀིས་
རང་ ལ་
ལ་ཁབ་ དོན་ལོ་
ཉིན་ལོ་མཆ༹ན་མེད་པོ་
ངོ་ལོག་
བས་ ི་ རང་བཅ༹ན་ ༹ས་ཤད་
རང་ ོག་ ི༹ན་བོ་ ཨིན།
རང་དབང་ རང་བཅ༹ན་ ཐོན་བོའི་
ལ་ལས་ ང་ཅའི་
ལ་ཁབ་
རང་འཐད་ རང་འཐད་ ས་གནས་
ཧོང་ན་ ཡར་ ས་ ཐོན་བཞིན་
ཡོད།ང་ཅག་གི་ དོན་ཆ༹ན་ ཀེས་པོ་
ཅིག་ན་ རང་ ལ་ ལ་ཁབ་ལོ་
ལ་ཡོངས་ན་ ངོ་ ོད་ ༹ས་བཞག་
ཡོད། ི་ཆོ༹གས, དཔའ་འ ོར་དང་
ཡར་ ས་ མཉམ་པོ་ རང་ ལ་ལོ་
ལ་ཁབ་གི་ ཧོང་ ེ་ ཐོབ་ཐང་ཅིག་
བཟོ་ བཞག་ ཡོད། ང་ཅག་གི་
རང་ ལ་ ལ་ཁབ་ལོ་ ིང་ ིང་
དང་ ཡར་ ས་ཅན་ ལ་ཁབ་ བཟོ་
ཤད་ ལམ་ ོན་ ཧོང་ན་ གཅིག་
མ ན་ ༹ས་ ི་ ལ་ཁབ་ལོ་ ཐོག་
ོད་མོའི་ན་ བཞག་ཤད་ གཡོག་ན་
ཨ་ཏང་རང་ ་ ེལ་ཤད་ ཨིན། ལ་
ོས་པོ་ ཐམས་ཅད་ ི་ རང་འདོད་
དོན་བཞིན་ གལ་ཆེན་ཅུ༹་ལོ་ བཟང་
འ ེལ་ ༹ས་བོའི་ ལམ་ ོན་ན་
ང་ཅའི་ དཔེ་རེ་བ་དང་ གས་
གསོལ་ རོགས་རམ་ ི་ གས་འགན་
ཆེ་ གས་ ཡོད་ཤད་ ཨིན།
ང་ཅའི་ འ ས་ ོངས་ ི་ལོ་ ༡༩༧༥
ལས་ ་གར་ ི་ མངའ་ ེ་ ༢༢
ཐོབ་བོའི་ བ་ལས་ རང་ ལ་ན་
ཡར་ ས་ ཐོན་བཞིན་ ཡོད།
ལོ་ ོན་མོ་ལས་རང་ ང་ཅའི་ འ ས་
ོངས་ རང་འཐད་ རང་འཐད་
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ས་གནས་ ཧོང་ན་ གསོ་རེ་ཡང་ནེ་
ཅ་དགའ་ཅུ༹་ ཐོབ་ བཞིན་ ཡོད།
་གར་ཆོ༹གས་པོའི་
ནང་ལས་
ང་ཅའི་ འ ས་ ོངས་ ཐམས་
ཅད་ལས་ མངའ་ ེ་ ང་ ང་ ཅིག་
ཨིན་ ང་ མངའ་ ེ་འདི་ བ་
འ ས་ཅན
གཅིག་
ཨིན།
ཤེས་རིག་དང་ འ ོད་བ ོན་ལོ་ གོ་
བས་ དང་པོ་ ི༹ན་བཞག་ ཡོད༏
ད་ འི་ ོས་ཆོ༹གས་ ད ལ་ ིས་
བས་ན་ ས་གནས་འདི་ན་ ཟས་སོང་
བཏང་ཤད་དང་
མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་
ཤེས་རིག་དང་ འ ོད་བ ོན་ ཧོང་ན་
ཟོན་ ོར་ ལག་ལེན་ ༹ས་ཤད་ ི་
ལམ་ ོན་ ཧོང་ ེ་ ག ང་ ་ ེལ་
བཞིན་ ཡོད། ཀོ་བིཊ་ ༡༩་
ནད་རིམས་ལས་ ང་ བས་ ༹ས་
བོའི་ དོན་ལོ་ ག ང་གི་ མི་སེར་
དོན་ལོ་ ད་ ང་ ཟོམ་ ོར་ཅུ༹་
ལག་ལེན་
༹ས་ ི་
ིང་ ིང་
བཟོ་བཞག་ ཡོད།
༡༽ གལ་ཆེན་ ཧོང་ན་ ག ང་གི་
འ ོད་བ ོན་་དོན་ལོ་ ཡངས་ ོམ་
་བཞི་ལས་ ཁག་ཀོ་ ག ང་
ཞབས་བོ་ཅུ༹་ ་གཡོག་ གནང་བཞག་
ཡོད།
༢༽ ཀེན་སོར་ (camo དང་
Radiotherapy)དོན་ལོ་
འ ོད་བ ོན་ གོ་ བས་ཅུ༹་ ལག་
ལེན་ ༹ས་བཞག་ ཡོད།
༣༽ ན་དང་ ་ཆེ་ གས་ མགོ་
དགོས་ཅུ༹འི་དོན་ལོ་ཡང་ ད ལ་
བགོ་བཞག་ ༹ས་བོ་ ཨིན།
༤༽ ཱམ་བོ་ལེནས་ འཁོར་ལོའི་ ཟས་
སོང་དོན་ལོ་ཡང་ ད ལ་ རང་སོ་
ད ེར་ ི༹་ བཞག་ ཡོད།
༥༽གཅོ༹་ ི་ ོན་པོའི་ ད ལ་ རོགས་
རམ་ ནང་ཅ༹་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་
ིང་གསེབ་ lifeInsurance འཆར་
གཞི་ལས་ ན་བཅོས་ འ ༹མ་
བཅུ༹ག་ཀོའི་ མཉམ་པོ་ ད་ཞན་
མེད་མཁན་ ནད་པོ་ཅུ༹་ལོ་ རོགས་
རམ་ ༹ས་དོ་ ཨིན།
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༦༽ བ་ ཞན་པོ་ཅུ༹་ལོ་ ག ང་གི་
རོགས་རམ་ ༹ས་ཤད་ ི་ ལེ་རིམ་ཅུ༹་
ཡོད་པོ་ ད།
༧༽མོ་ནེ་པལ་ ན་ཁང་ན་ MBBS
ན་པོ་ ཡོན་ཏན་ ང་བོའི་ དོན་ལོ་
ག ག་གི་ ི་ ༥༠ བཟོ་བཞག་ ཡོད།
༨༽ བ་ འ ས་ ོངས་ ི་
ཀར་ཕེ་ ར་ ལོ་ ཀེན་སོར་ ན་
བཅོས་ དོན་ལོ་ ད་རིང་ པི་པི་ བི་
མོཏ་ན་ ན་ཁང་ བཟོ་བཞིན་ཡོད།
༩༽ ཨེས་ཊི་ཨེན་ཨེམ་དང་ ལ་ཞིང་
ན་ཁང་ན་ Dialysis འ ༹མ་
བཅུ༹ག་ བཞག་ཡོད།
༡༠༽ ཨེས་ཊི་ཨེན་ཨེམ་དང་ གཞན་
ན་ཁང་ཅུ༹་ན་ Neurosurgeons
དང་cardiologist
ན་པོ་ཅུ༹་
་གཡོག་ གནང་བཞག་ ཡོད།
༡༡༽འ ོད་བ ོན་ su-swastha
འཆར་གཞི་ དོན་བཞིན་ ག ང་གི་
ག ང་ཞབས་བོ་ཅུ༹་ལོ་ insurance
ཐབས་ལམ་ ༹ས་བཞག་ ཡོད།
༡༢༽ ོ་དང་ བ་ འ ས་ ོངས་
མི་སེར་ཅུ༹འི་ འ ོད་བ ོན་ ཟོན་ ོར་
དོན་ལོ་ ག ང་གི་ ནམ་ ི་ལོ་
གཟིམ་ ི་ ༣༠༠ ཡོད་པོའི་ ན་ཁང་
བཟོ་བཞིན་ཡོད།
༡༤༽ ག ང་གི་ ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམ་
དོན་ལོ་ གདོང་ལན་ མཇལ་བོའི་
དོན་ལོ་ ན་ཁང་ཅུ༹་ན་ ཀོ་བིཊ་
Testing ད ་ཅུ༹་ བཟོ་བཞག་ ཡོད།
༡༽ མངའ་ ེ་ག ང་གི་ འཇི༹ན་ ལ་
བ ད་ལས་ བ ་གཅིག་ཟང་ ོབ་
ག་ཅུ༹འི་ online ོབ་ ང་ དོན་ལོ་
smart Android T.V མཉམ་པོ་
dish set box བགོ་བོ་ ཨིན།
༢༽ འ ས་ ོངས་ ི་ collage རང་
འཐད་ རང་འཐད་ཅུ༹་ན་ Master
Degree
course
དོན་
ལོ་བཅུ༹ག་ལག་ ོབ་ ྙེར ་ཁང་ན་
(Extension Campus) ཡང་
འ ༹མ་བཅུ༹ག་ བཞག་ ཡོད།
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༥༽ཤར་འ ས་ ོངས་ ི་ མཁམ་
ོང་ལོ་ NIT བཟོ་བོའི་ དོན་ལོ་
ས་ཆ་ཉོ་བོ་ཨིན་ནེ་
ལ་ཞིང་
collage ཡང་ བཟོ་བཞིན་ ཡོད།
༦༽ འ ས་ ོངས་ ི་ལོག་ལོ་
ོབ་ ང་ ༹ས་ཐོབ་པོའི་ དོན་ལོ་
གཅོ༹་ ི་
ོན་པོའི་
ོབ་ ག་
ད ལ་རོགས་རམ་ དོན་ལོ་ ི་ ༥༠
དང་ ོ༹ང་ ་ ས་གནས་ དོན་ལོ་ ི་
༥ ཐམ་བས་ ད ེར་ ི༹་བཞག་ ཡོད།
མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ འ ས་ ོངས་གི་
ཤེས་རིག་ དོན་ཆ༹ན་ལོ་ ལ་ཁབ་ན་
འ ར་བ་བཏང་བོའི་
དོན་ལོ་
ོབ་ ག་ཅུ༹་ལོ་
གས་གཟིགས་
གནང་ ི་ གཡོག་ བས་བཞིན་ ཡོད།
མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ ཞིང་གཡོག་དང་
ཆོ༹ད་ཞིང་ ས་གནས་ ཧོང་ན་
མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ ཨཏ་མ་ནེར་བོར་ བཟོ་
ཤད་ན་ ་ ེལ་ བཞིན་ ཡོད།
ལ་ཁབ་ ཟས་གོས་ ལེས་རིམ་
དོན་བཞིན་ ཞིང་པོ་ཅུ༹་ལོ་ བ་སོང་
མ་ཡིན་པ་ པི་ཨེམ་ བས་མན་ ནེ་དི་
འཆར་གཞི་དོན་བཞིན་ ཞིང་པོ་
ོང་གཅིག་དང་བ ན་ལོ་ ད ལ་
བ་སོང་ རོགས་རམ་ གནང་བོ་
ཨིན། ག ང་གི་ IT ས་གནས་
ཧོང་ན་ ལེས་རིམ་ཅུ༹་ ༹ས་ བཞིན་
ཡོད། མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ ོ༹ང་ཁག་
ཆབ་ ིད་ ད , ཤར་ ོ༹ང་ཁག་དང་
ན་གསན་ ལེ་ལག་ན་ ཨི་- ་བ་
ལ་ཆུ༹གས་པོ་
ག་ ིགས་ཡང་
འ ༹མ་བཅུ༹ག་བཞག་ ཡོད།འ ས་པོའི་
ས་གནས་ཧོང་ན་ཡང་ མི་སེར་ཅུ༹འི་
དོན་ལོ་ གལ་ཆེ་ གས་ ཡོད་པོའི་
འདིའི་ ཧོང་ན་ ག ང་ ་ ེལ་ ི་ཀི་
ཡར་ ས་ བཏང་བཞིན་ ཡོད།
མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ རེ་བ་
བཞག་ཡོད་ མི་སེར་ ཐམས་ཅད་ ི་
རང་རང་སོ་སོའི་ དབང་ཆ་དང་
ཆ༹་དགོས་ ཡོད་པོ་ ད། འདི་ ༹ས་ ི་
ཐེང་དང་པོ་ན་
ག ང་གི་
ཡངས་ ོམ་ མི་ལག་
ོང་
ག་ག མ་ལོ་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་
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ོང་གསེབ་ ིམ་ འཆར་གཞི་ན་
ིམ་བཟོ་ ི༹ན་བོ་ཨིན་ནེ་ འ ས་
ོངས་
བ་ཞན་པོའི་
ིམ་
འཆར་གཞི་ མངའ་འགོ་ན་ ཡངས་
ོམ་ ོང་ ག་ག མ་དང་ ་བ ་ལོ་
ིམ་བཟོ་
ི༹ན་ཤད་ ི་
་བ་
ཡོད་པོ་ཨིན།
ག ང་གི་ ལོ་ ན་སོང་གི་ pension
ཡང་ ད ལ་ ཡ་ཕར་ བཏང་ ི་
་བོ་ལོ་ ང་ལོ་ ༦༠-༧༠ ལོ་ ད ལ་
༡༥༠༠, ང་ལོ་༧༠-༨༠ ལོ་ ད ལ་
༢༠༠༠ དང་ ང་ལོ་ ༨༠ ལས་
ཡན་ཆ༹ད་ལོ་ ད ལ་ ༢༥༠༠
ི༹ན་ཤད་ ི་བཟོ་བཞག་ཡོད།ད་རས་
ི་ Tokyo ལོ་ གོ་ ིགས་
བས་པོའི་ ཨོ་ལོམ་ པི་ན་
ིས་དཔོན་ཅུ༹་ཀིས་ གས་ དམར་
ཐོབ་པོའི་ ན་ ང་ཅག་ ལེབ་རང་
དགའ་ཆུ༹ལ་ ཡོད། ཁོང་ཅུ༹་ཀི་
ིང་རིག་དང་ བཅུ༹ན་ ས་ ི་ ༹ས་ ི་
ང་ཅའི་ ལ་ཁབ་གི་ མིང་ མཆ༹ན་
ན་ གས་ བཟོ་ བཞག་ ཡོད།
ང་ཅའི་ འ ས་ ོངས་ ི་ ིས་
དཔོན་ཅུ༹་ལོ་ སེམས་ གས་ ི༹ན་
བོའི་དོན་ལོ་ ག ང་གི་ གས་
དམར་ ཐོབ་མཁན་ ིས་དཔོན་ཅུ༹་ལོ་
ིདམ་ན་ སེམས་ གས་ ི༹ན་
བོའི་དོན་ལོ་ ད ལ་ སེམས་ གས་
༹ས་བཞག་ ཡོད། གསེར་ གས་
དམར་ ཐོབ་མཁན་ལོ་
ད ལ་
crore ༢.༥༠ , ད ས་ གས་དམར་
ཐོབ་མཁན་ལོ་ ད ལ་ crore ༡.༥༠
དང་ ཟངས་
གས་དམར་
ཐོབ་མཁན་ལོ་ ད ལ་ crore ༡
ི༹ན་ཤད་ ི་ ཐག་བཅད་ ༹ས་བོ་
ཨིན། ་བོ་འདིའི་
བ ན་ ག་
དང་པོ་ན་
མ་བཻ་ལོ་ འ ས་
ོངས་ཀི་ མི་སེར་ཅི༹འི་ དོན་ལོ་
Sikkim house བཟོ་ཤད་ ི་
ས་ཆའི་ གཟིགས་ ོར་ གནང་བོ་
ཨིན།ཨོ་འདི་ བས་ལོ་ ཨོ་ན་ཀི་
ིད་ ོན་དང་ གཅོ༹་ ི་ ོན་ པོ་
ལོ་ཡང་མཇལ་བོ་ཨིན།འདེས་རང་ད་
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རས་རང་ ་གར་ ི་ ིད་ ོན་དང་
གཞན་ ད ་ ག ང་ གི་ ོན་
པོ་ཅུ༹་ལོ་མཇལ་ ི་ མངའ་ ེ་ འ ས་
ོངས་ ི་ མ ན་ལོ་ ཡོད་པོའི་
དོན་ཆ༹ན་ ཀེས་པོ་ཅིག་གི་ ་བ་
ལ་བོ་
ཨིན།
ིལ་ལི་ཀི་
ཝ་ཇི༹ར་བཊ་ལོ་ ཡོད་པོའི་ Indian
Reserve Battalion ་སི་བོར་
བ་ ི་
ས་ ོན་ ཤོར་ན་
གས་འགན་བཞེས་
ཐོབ་ ི་
གཞོན་བོ་ དམག་མི་ཅུ༹འི་ ཀེས་ཅིག་
ཟོན་ ོར་ ༹ས་ཐོབ་པོའི་ན དགའ་ ོ་
ང་བཞེས།
འ ས་ ོངས་ལོ་
ཡར་ ས་བཏང་ཤད་དང་གཞོན་བོ་ཅུ༹
་ལོ་ཡ་ཕར་ བཏང་བོའི་ དོན་ལོ་
ང་ཅའི་ ག ང་ ད་ལན་དང་
་ ེལ་བཞིན་ ཡོད།ཀོ་བིཊ་ བས་
ན་ རོགས་རམ་
ེལ་མཁན་
འ ོད་བ ོན་ ག ང་ ཞབས་བོ་ཅུ༹,
ན་པོ་, ནོརས ,,འ ས་ ོངས་
་ལིས་ ག ང་བོ་ཅུ༹, ཧོམ་གཊ,
གཅ༹ག་ཀོ་
༹ག་
མཁན་ག ང་ཞབས་བོ་ཅུ༹,ཨ་ཤས་ཅུ༹་,
ཨ་གན་བ་ནེ་ག ང་ཞབས་བོ་ཅུ༹ ,
ཆོ༹གས་པོ་དང་ གཞན་ཐམས་ཅད་ལོ་
གས་ ེ་ཆེ་
ས་དོ་ ཨིན།
ལོ་ ས་ཅིག་ ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམས་
༹ས་ ི་ མི་ཆོ༹གས་ འཇོ༹མས་ ི་
རང་བཅ༹ན ཉིན་
ང་ཤད་ན
དགག་ཆ་ ཡོད་པོའི་ ལོ་ཕར་མོའི་ ན་
རང་དབང་ རང་བཅ༹ན་ ཉིན་
ང་ཤད་ ི་ རེ་བ་ བཞག་གེ།
ས་ཐེང་ ༧༥་ རང་དབང་ རང་
བཅ༹ན་ ཉིན་ ༢༠༢༡ ཀི་
གོ་ བས་བཟང་པོའི་ན་ ཐེང་ཅིག་
ལོག་ ི་ རང་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ བ ་ཤིས་
བདེ་ལེགས་ ལ་དོ་ ཨིན།
གས་ ེ་ཆེ།
ཇཻ་ཧིན། ཇཻ་སི ིམ༎
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