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P.M
༈ !ིད་%ོན་ (་ཞབས་ ན་རེན་.ར་ མོ་དྷི་ཀིས་ ད2ས་ག4ང་གི་ ལེ་ལག་
མ་ཅིག་ཀོའ 9་ :ང་ཆེན་<་ དང་ མངའ་=ེ་<འི་ གཙ?་@ི་ :ང་ཆེན་ <་ལོ་
ཚ?ང་

Bབས་ཤད་

འཇོ་བདེ་.གས་

བཟོ་ཤད་

ཧོང་Gེ་

གན་

H༹ས་དོགས་པས་ Kགས་ཞིབ་ གནང་སེ་ 4ས་བཞག་ ཡོད། ཚ?ང་འNེལ་
འཇོ་བདེ་.གས་ H༹ས་ཤད་ལ Gེང་ཁ་ world bank ཀི་ རི་པོཊ་ཀི་
གཏམ་<་ གRང་བཞིན་ !ིད་%ོན་Sིས་ ག4ང་མི་ འགོ་Яེ་<་ མཉམ་པོ་
རི་པོཊ་ འདི་ལོ་ གཞི་བཞག་Gི་ ཡར་Vིད་Wི་ རོབ་Xིས་ ཡང་ལས་ནེ་
Xེས་འཐོ་ Z་མ[ད་Gི་ བཞག་དགོས་སེ་ 4ས་བཞག་ ཡད། ཁཽང་གིས་
ད2ས་ག4ང་གི་ ག4ང་མི་ (་མ]ོན་ འགོ་Яེ་<་ལོ་ བ^ན་_ག་གི་
]ལ་ན་

ཡར་Vིད་

ག་ཚ?ད་

ཐོན་ཡོད་མེད་

གཟིགས་དགོས་སེ་ གRང་བཞག་ ཡོད།

Vར་ཞིབ་

H༹ས་Gི་

HEALTH AWARNESS CAMP
༈ `ོ་ aོང་ཁག་གི་ སོམ་2ག་ན་ ད་རིང་ལས་ འ_ོད་Gོན་ ཞིབ་དbད་
དང་ རིག་ཀོ་ !ིང་བའི་ ལས་རིམ་ འགོ་བ<ག་=ོད་ ཡོད། aོང་ཁག་
cམ་Xི་ dན་ཁང་གི་ རོགས་རམན་ གོ་eིགས་ Bབས་ཡོད་པའི་ ཉིམ་
གཉིས་ རིང་གི་ ཀཻམ་ འདིའི་ འགོ་gི༹ས་ འ_ོད་Gེན་ %ོན་པོ་ (་ཞབས་
ཨཻ་ཀེ་འདིའི་

འགོ་gི༹ས་

འ_ོད་Gེན་

%ོན་པོ་

(་ཞབས་

ཨཻ་ཀེ་

ག་i་ནི་ཀིས་ གནང་བོ་ jད། འཛ?མས་ ཡོད་པའི་ མི་དམངས་ <་ལོ་
གRང་_ིན་ གནང་བཞིན་ ཁོང་གི་ འདེམ་ ཀཻམ་ འདི་ གལ་ཆེན་
ཡོད་པའི་ lོར་ལོ་ གསལ་.གས་ H༹ས་ 4ས་པོ་ jད། ལོ་ཚད་ ཐམས་ཅད་
]ལ་Sི་ མི་<་ མཉམ་པོ་ ཀཻམ་ འདི་ལས་ mེབ་སང་ ལེན་བོ་ གནང་སེ་
4ས་བོ་ jད། nང་ཏོག་ ཐག་ཉེ་ ལོ་ཝོར་ སིཊ་ཅེ་ཀི་ སོ་ཀེ་ཐང་ན་
བཟོ་བཞིན་པའི་ dན་ཁང་ lོར་ལོ་ pན་གསན་ qལ་ཞིན་ %ོན་པོ་ཀི་
ཀགRང་བོ་ ཨིན། མངའ་=ེ་ཀི་མི་གསེར་<་ཀི་ ད་ མ་ལག་ར་ འ_ོད་Gེན་
ཞབས་gི་ ལེག་ཅིག་ 4ས་ཐོབ་ཤད་ ཨིན། (་ཞབས་ ག་i་ནི་ཀིས་
གRང་བོ་ ཨིན། མངའ་=ེ་ཀི་ འNས་Яོངས་ན་ དེང་^ས་Wི་ dན་བཅོས་
མ[ན་Bེན་Sི་

འsལ་ཆས་<་

eིགས་H༹9ན་=ི་

མི་དམངས་<འི་

འ_ོད་Gེན་ ལེགམ་ བཞག་ཤད་ དང་ dན་བཅོས་ རིམ་འ]ོ་ན་ ལེག་
འཛ9གས་.གས་ བVེལ་ H༹9ན་ཤད་Wི་ དམ་བཅས་ ཡོད། རང་གི་
གRང་_ིན་ན་ འ_ོད་Gེན་ ལེ་ལག་གི་ བཀའ་tོབ་པོ་ .ོག་ཊོར་ ཨཻ་.ི་
Rབ་བ་Wི་ འ_ོད་Gེན་ ཞིབ་དuད་ དང་ རིག་ཀོ་ !ིང་བའི་ ལས་རིམ་
lོར་ལོ་ pན་གསན་ qལ་བཞིན་ Rམ་2ག་ལོ་ འ_ོད་Gེན་ ལེག་ ལེགམ་
ཡོད་མཁན་ vལ་ན་ འwར་བ་ བཏང་བའི་ དོན་ལོ་ ཀེམ་ འདི་ གོ་eིགས་
Bབས་ཡོད་པའི་ lོར་ལོ་ བཤད་པོ་ གནང་བོ་ jད།

EK BHARAT SHRESTHA BHARAT; MOU
༈ ད2ས་ག4ང་གི་ གོམ་པོ་ འ[་Gི་ འགོ་བ<ག་ཡོད་པའི་ EK BHARAT
SHRESTHA

BHARAT

ལས་རིམ་

ནང་xད་

འ.་མན་འ.འི་

ལས་རིམ་<་ འགོ་བ<ག་Gི་ གནང་བའི་ དོན་ལོ་ མངའ་=ེ་ཀི་ མི་རིགས་
འyང་zངས་ ཡར་{ས་ ལེ་ལག་ དང་ |ིལ་ལི་ ག4ང་གི་ ཤེས་རིག་
ལེ་ལག་ བར་ན་ མ[ན་ལམ་ འཆིང་ཡིག་ན་ gག་མཚན་ གནང་བཞག
ཡོད། འNས་Яོངས་ ག4ང་གི་ ཧོང་}ེ་ལས་ མི་རིགས་ འyང་zངས་
ཡར་{ས་ ལེ་ལག་གི་ :ང་ཆེན་ (་ཞབས་ ཇི་པི་ ~་པ་དྷ་ཡ་ དང་ NCT
|ིལ་ལི་ཀི་ ཧོང་}ེ་ལས་ ཤེས་རིག་ ལེ་ལག་གི་ :ང་ཆེན་ མ་ u་ནེ་ཡ་

S.Shrivastav

དེ་ཚ་ གཟའ་ མིག་དམར་ཚ་ |ིལ་ལི་ན་ མ[ན་ལམ་

འཆིང་ཡིག་ན་ gག་མཚན་ གནང་བོ་ jད། གོ་lབས་ འདི་ན་
ལས་རིམ་Sི་

དོན་ལོ་

འNས་Яོངས་

དང་

|ིལ་ལི་ཀི་

ནོ་.ལ་

འགོ་Яེ་<་(་ཞབས་ བྷིམ་ ཐ་ཊལ་ དང་ (་མ་ ག་རི་མ་ བ་ཏ་ ཡང་
ལས་རིམ་ འདི་ན་ བ4གས་པོ་ jད། མངའ་=ེ་ མ་ཅིག་ཀོ་<་ ཐམས་ཅད་
གཅིག་གཅིག་ བར་ན་ མ[ན་=ི་ གཡོག་ H༹ས་ཤད་ ལས་རིམ་ འདིའི་
ནང་xད་ gི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་ན་ འNས་Яོངས་ དང་ |ིལ་ལི་ བར་ན་
མ[ན་ལམ་ eིགས་Gི་ gག་ལས་ འདི་ གནང་ཤད་ jད། མ[ན་ལམ་
འཆིང་ཡིག་ དོན་བཞིན་ མངའ་=ེ་ གཉིས་ཀར་Wིས་ {ལ་ཁབ་Wི་
འ.་མན་འ.་ འདི་ལོ་ གཅིག་མ[ན་ བཟོ་Gི་ འགོ་ དང་པོའ 9་
གཟིགས་Gོགས་ གནང་=ི་ འཆར་གཞི་ བཟོ་Gི་ ལམ་Gོན་ ]ལ་ན་
gག་ལས་ གནང་དགོས། འདི་ན་ གཞན་ མ་Xིས་པོ་ འNས་Яོངས་ དང་
|ིལ་ལི་ བར་ན་ tོབ་ག་<འི་

ཤེན་ཡོན་ ག་}ེ་ གནང་ ཡོད་པའི་

གཟིགས་lོར་ Gེང་ཁ་ Nི་Xོམ་ དང་ .ི་བ་ .ི་ལན་ འན་བར་
tོབ་དཔོན་ ོས་ལེན་ ལས་རིམ་ ་ཞབས་འ]ོའ 9་ དགའ་Gོན་ དང་
གངས་འཛགས་ ལས་རིམ་Sི་ གོ་eིགས་<་ ཡོད།

TRANSLATION AWARD
༈ ནེ་པལ་ སའི་ཊའི་ཡ་ཀིས་ མཁས་པོ་ (་མ]ོན་ དེབ་ Xོམ་པོ་ལོ་
གསར་Xོམ་ དང་ lད་ར་ གནང་མཁན་ (་ཞབས་ S་ཡན་ བྷ་ར་
ཅེཊ་ཏི་རི་ལོ་ gི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ 9་ སའི་ཏི་ཡ་ ཨེ་ཀ་.ེ་མིག་ lད་ར་
གསོལ་རས་ qལ་=ི་ བXེ་མཐོང་ གནང་H༹9ན་ཤད་ H༹ས་=ོད་ ཡོད། ཧིན་དྷི་
དེབ་Xོམ་པ་པོ་ མཁས་པོ་ ཀ་བི་ ་ཇན་ ༹9་པ་ཏི་ཀིས་ ཧིན་དྷི་
ཚ9ག་བཅད་ དེབ་ ཏ་ལཤ་ ལབ་མཁན་ འདི་ལོ་ lད་ར་ གནང་=ི་ ཁེ་ཇི་
ལབ་མཁན་ ཚ9ག་བཅད་ Nིས་ ཡོད་པོ་ན་ ཁོང་ལོ་ གསོལ་རས་ འདི་
qལ་ཤད་ H༹ས་=ོད་ ཡོད། འདིའི་ ནང་xད་ lད་རིགས་Wི་ དེབ་
Nིས་མཁན་ མི་ལ་ ༢༤ ལོ་ མདངས་ ལོ་^ས་ཀིས་ སའི་ཏི་ཡ་ དགའ་Gོན་
སའི་ཏི་ཡ་ ཨེ་ཀ་.་མིག་ གསོལ་རས་ qལ་བོ་ jད། དེབ་ Nིས་མཁན་
ཐམས་ཅད་ལོ་ དེབ་ འཛ9གས་.གས་ Nིས་ ཡོད་པོའ 9་ དོན་ལོ་ gག་དལ་
འ2མ་ གཅིག་ qལ་བོ་ jད།

CONPENSATION FUND
༈ ད2ས་ག4ང་ 2མ་ དང་ བོ་ཙ?འི་ ཡར་{ས་ %ོན་པོ་ མ་ མེན་ཀ་
དྷན་དྷི་ཀིས་ མ་ལེབ་ H༹ས་Gི་ འདོད་ལོག་ @ོད་Gི་ ༹?ང་ ཡོད་པའི་ 2མ་

བོ་ཙ?་<་ལོ་ ག4ང་ལས་ gག་དལ་ རོགས་རམ་ eིགས་ H༹9ན་ཤད་Wི་
དོན་ལོ་ ནིར་བ་ཡ་ ཡོ་ཇ་ན་ ནང་xད་ ཀོམ་པེན་སེ་ཤེན་ ཕོན་
བཟོ་ཤད་Wི་ mབ་.གས་ གནང་བཞག་ ཡོད། ལེ་ལག་གི་ (་མ]ོན་
མཁས་པོ་ ག4ང་མི་ འགོ་Яེ་ གཅིག་གི་ གRང་བོ་ དོན་བཞིན་ ཨིན་ན་
འདིའི་ gག་དལ་ འདི་ ནིར་ཝ་ན་ ཡོ་ཇ་ན་ ལས་Gོན་ཤད་ jད།
འདི་ལས་ ད2ས་ག4ང་ 2མ་ དང་ བོ་ཙ?འི་ ཡར་{ས་ལེ་ལག་ བད་Gི་
ཟང་Gེ་ འདིའི་ གཟིགས་Gོགས་ གནང་ཤད་ jད། ག4ང་མི་ འགོ་Яེ་ཀི་
གRང་བཞག་ན་ འཆར་གཞའི་ དོན་ལོ་ ཡོད་པོ་ gག་དལ་ མ་ང་
Sེས་ཏ་ ག་ཚ?ད་ Gོན་དགོས་ཤད་ འདི་ ད་ང་ ཐག་བཅད་ལ་ མེད།
སོང་མཁན་ ལོའ 9་ .ེ་སེམ་བར་ ་བོ་ན་ མ་ལེབ་ཀི་ འདོད་ལོག་ @ོད་Gི་
ོང་ ཡོད་པའི་ ཨ་མནཌ་ ན་གར་Sི་ ལོ་གRམ་ ལངས་ ཡོད་པའི་ 2མ་
ང་ང་གི་ གནས་Gངས་ lོར་ལོ་ [གས་བསམ་ བཞེས་བག་ཅན་
%ོན་པོ་ལོ་ བཏང་ ཡོད་པའི་ gག་Nིས་Wི་ བ་འNས་ ]ལ་ན་ འདེམ་
གནང་ཤད་ ཐག་བཅད་པོ་ jད།

COW DISTRIBUTION

༈ {ལ་ཁབ་ ཞིང་གཡོག་ ཡར་{ས་ འཆར་གཞི་ ནང་xད་ མངའ་=ེ་ཀི་
སེམས་ཅན་

གསོ་Vོངས་

ལེ་ལག་

བད་Gི་

གདངས་

`ོ་

འNས་Яོངས་Wི་ བིཀ་མཏ་ Sོང་གི་ མི་ལ་ ཁེ་lང་ ༡༤ ཐམ་བ་ལོ་
བ་གཞོམ་ འགོ་H༹9ན་བོ་ jད། ནམ་ཐང་གི་ Kེན་ཇི་ བིག་མཊ་ ]འམ་
འཆབ་!ིད་ ད2ས་འཚ?་ན་ གོ་eིགས་ Bབས་ཡོད་པའི་ ལས་རིམ་ན་
འོས་ལོངས་ འ[ད་མི་ མ་ ཏི་་ ་ང་ འདི་ (་མ]ོན་ གཙ?་བོ་ན་
བ4གས་པོ་ གནང་བོ་ jད། ཁོང་གི་ aས་མིན་ ཞིང་གཡོག་ གལ་ཆེན་
ཡོད་པའི་ lོར་ལོ་ གསལ་.གས་ གནང་བཞིན་ Sོང་མི་<་ མཉམ་པོ་
བབས་ཡོངས་ ཡར་ཕར་ བཟོ་བའི་ དོན་ལོ་ ནོའ ོ ་ H༹་ དང་ ཕག་ཀོ་<་
གསོ་དགོས་སེ་ 4་བ་ གནང་བོ་ jད།

