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ནང་པའ་ིཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུབ་ཀུན་བཏུས་ཨིན་སུྒར་པདོ་ཕངེ་དང་པ་ོདབུ་འབདེ་མཛད་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	༧	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་བྷི་ཧཱར་མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ན་ིཏཤི་ཀུ་མཱར་ Nit-

ish Kumar མཆོག་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེ
གདན་གི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་སྔ་ད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༡	 ཙམ་ལ་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཁ་ི
ཕག་བརྒལ་བའི་དབུས་མཇལ་འཕད་མཛད་
པ་མ་ཟད།	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་༸སྐའུ་ིགསུང་
སུྒར་དག་ེབཤེས་གླང་རི་བ་ཐུབ་བསྟན་སིྦན་པ་
ལགས་ཀིས་ཕག་དབེ་ང་ོསྤདོ་ཞུ་དནོ།		པདོ་
ཕངེ་འདི་བཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་འོག་དགེ་བཤེས་ཁག་གཅིག་གིས་ལོ་
མང་རིང་ངལ་བ་བརནེ་ནས་བསུྒབས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 ཀུན་བཏུས་པདོ་ཕངེ་འདརི་
གླགེ་བམ་བཞི་ཡོད་ཅིང་།	 ཚན་རིག་ཐགོ་
ལ་ཕི་གཟུགས་ཅན་དང་ནང་སེམས་ཀི་རྣམ་

གཞག་སྐརོ་བཅས་སོ་སོར་པདོ་རེ་བས་ནས་
པདོ་གཉསི་དང་།	 ལ་ྟགུབ་རིག་པའ་ིསྐརོ་ལ་

པདོ་གཉསི་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་སབྐས་སུ་
བབ་པ་ནི་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་པདོ་དང་
པ་ོཨིན་སུྒར་དབུ་འབདེ་མཛད་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེ
ཡང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་བཞདེ་བ་ླན་མེད་པ་ནང་
པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་གི་བརདོ་བ་ལ་གཞི་

དངསོ་པའོ་ིརྣམ་གཞག་དང་ཚན་རིག	 	 ལ་ྟ
གུབ	ཆོས་ཀི་ལག་ལེན་བཅས་གསུམ་ད་ུདབ་ེ

རངུ་བ་དང་།		དའེ་ིནང་ནས་ཚན་རིག་དང་
ལྟ་གུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་གཉིས་ཟུར་ད་ུམཁོ་
འདནོ་བས་ཏ་ེགླགེ་བམ་ལོགས་སུ་བསིྒགས་
ཐུབ་པ་བུང་བ་འདི་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་བསྟན་པ་འཇིག་རནེ་འདརི་དར་ནས་མི་
ལོ་ང་ོ	 ༢༥༠༠	 ལགྷ་སོང་བའ་ིལོ་རུྒྱས་རིང་

པ་ོདའེི་ནང་གསར་གཏདོ་ཀི་མཛད་རསེ་ཤིན་
ཏུ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	 དསེ་རྐནེ་གིས་
གཅིག་ནས་དངེ་སྐབས་ས་གནས་མང་པརོ་
རང་ཉདི་ནང་པ་ཡིན་མིན་དང་ནང་ཆོས་ལ་
དད་པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཤེས་བའི་
འད་ུཤེས་ལ་བརིྩས་ནས་སྔནོ་གི་ནང་པའ་ིསླབོ་
དཔནོ་ཆེན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སྲས་ལ་ྟབུ་དང་།	

ཐགོས་མེད་སྐ་ུམཆེད།	ཕགོས་གངླ་ཡབ་སྲས་
ལྟ་བུའི་བཞེད་པ་རྣམས་དངེ་རབས་ཀི་ཚན་
རིག་དང་ལྟ་གུབ་རིག་པའི་ལམ་ནས་རགོ་
ཞིབ་བ་རུྒྱ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེདག་གི་གཞུང་
ལས་ཆ་ཤས་ཁག་གཅིག་དངསོ་སུ་ཀླགོ་ཐུབ་
པ་སོགས་ཀི་ང་ོསྤདོ་ཞུས་གུབ་བསྟནུ་༸གོང་
ས་མཆོག་དང་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
རྣམས་གཉིས་ཀིས་ཕག་དེབ་དབུ་འབེད་
མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།	

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ ་
ལེགས་མཆོག་དགེ ་རྒན་འོས་སྦོང་ཁང་དུ་

འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༣	
ཉནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའི་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འགོ་
ཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སྲངི་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་
བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཐངེས་ལ་ྔཔ་ད་ེབཞིན་ལེགས་པར་
མཇུག་སིྒལ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་ཀིས་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ།	 མི་ཞིག་གི་མི་ཚེའ་ིནང་
དསུ་ཡུན་བཞི་རུ་ཆ་བགོས་ཀིས་ཆུང་དསུ་སླབོ་
གྲྭའ་ིདསུ་ཡུན་དང་།	 ད་ེནས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་དསུ་
ཡུན།	 སིྤ་ཚོགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་བའ་ི
དསུ་ཡུན།	 རྒས་ཡོལ་གི་དསུ་ཡུན་བཅས་ཡོད་
པའ་ིནང་ནས།	 སླབོ་གྲྭའ་ིདསུ་ཡུན་ད་ེགལ་
ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 སླབོ་གྲྭའ་ིདསུ་
ཡུན་ནང་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་དང་།	 གཙང་སྦྲ་
འཕདོ་བསྟནེ།	 ཀུན་སྤདོ་སོགས་ཀི་རྨང་གཞི་
འདངི་སའ་ིཁརོ་ཡུག་གལ་ཆེ་ཡིན་པ།	 ཟབ་
སྦོང་གི་དསུ་ཡུན་ནང་གང་སྦངས་པ་རྣམས་
ལ་དཔྱད་པ་བས་ནས་སོ་སོའི་ཤེས་ཚད་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་དགསོ་པ།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་
རིག་གཞུང་སོགས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགོས་པ།	
དསུ་རག་ཏུ་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།	 	 མཐར་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གནའ་དངེ་ཤེས་ཡོན་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ར་ོརེ་ལགས་
ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེ
མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་མཇུག་
སིྒལ་ཡོད།	 ད་ལན་གི་ཟབ་སྦངོ་ད་ེབཞིན་ཨ་
རིའ་ིརོགས་ཚོགས་	 USAID	 ནས་མཐུན་
འགུར་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འགོ་
ཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སྲངི་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་

ཐངེས་ལ་ྔཔ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཝཱ་ཎ་དབུས་བདོ་
ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅུ་
འཁརོ་བའི་དསུ་སྟནོ་སུྲང་བརིྩའི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་
ད་ུམགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བསྟནུ།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་ཝ་ཱཎ་
དབུས་བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ
ཡོད་པའི་དགེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་ཁང་ད་ུའཚམས་
གཟགིས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་སླབོ་ཕུག་དང་དག་ེརྒན།	ལས་བདེ་
ལནྷ་དགེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་དང་འབལེ་བའི་གནད་
དནོ་ཐད་ཆུ་ཚོད་	 ༣	 ཙམ་རིང་བཀའ་མོལ་
གནང་སྟ།ེ	 དག་ེརྒན་གི་ཡོན་ཏན་དང་།	 ཁྱད་
ཆོས་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་ལམ་སྟནོ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་
ཡོངས་ལ་ཕི་ལོ་གསར་པའི་འཚམས་འད་ིདང་
འབལེ་མ་འངོས་མདནུ་ལམ་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཡང་གནང་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་ཀང་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་ད་ུབསྐ་ོ
བཞག་གནང་བར་འཚམས་འད་ིཞུས་འདགུ་པ་
བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གསར་པ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	༩	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
བང་ཕོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཐཱ་
ཀུར་	 Sri Jai Ram Thakur མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་
སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་ར་ཤོད་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་
མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་མགནོ་ཁང་	 Circuit 

House	 ད་ུཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་གཙོས་ཟ་བཅའི་བླནོ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཀི་ཤན་ཀ་པུར་ Shri Kis-

han Kapoor, Food, Civil Supplies & 

Consumer Affair Minister མཆོག་དང་།	
གངོ་ཁྱརེ་འཛུགས་སུྐན་བླནོ་ཆེན་ལྕམ་སར་
ཝིན་ཅ་ོཌི་རི་ Shmt Sarveen Chaudhary, 

Urban Development Minister མཆོག	
བཟ་ོལས་བླནོ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་སྦི་རམ་སིང་	
Shri Bikram Singh, Industries Minis-

ter	མཆོག	འཕདོ་བསྟནེ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་

བ་ིཔནི་སིང་པར་མར་	 Shri Vipin Singh 

Parmar, Health and Family Welfare 

Minister	 མཆོག	 Shri Rajiv Saizal, 

Social Justice & Empowerment Min-

ister	 མཆོག	 མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེ་
བཅས་སོགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་སྟ།ེ	
འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་ལནྷ།	
དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་ལ་སྟནོ་པའི་སྐུ ་ཐང་ཞིག་ཀང་
ཕག་རགས་སུ་ཕུལ་ཡོད།	 ད་ེཡང་མཇལ་
འཕད་ཁག་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
གསར་འགདོ་པ་རྣམས་ལ་གསུང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
གསར་པ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་མཆོག་
མཇལ་བུང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་
ནས་བདོ་དནོ་ཐོག་མཐུན་འགུར་གནང་བ་
ལས་ལགྷ་རྒྱལ་ཁབ་སུ་གང་གིས་གནང་མེད།	
ལྷག་པར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་
གཉིས་ནས་ད་བར་མཐུན་འགུར་གནང་བ་
ད་ེདམིགས་བསལ་ཞིག་རེད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེ
ན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་བཞུགས་ནས་

མི་ལོ་	༥༠	ལགྷ་འག་ོགི་ཡོད།	ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས་ཆགས་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 	 འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞིག་འདིར་ཡོད་སྟབས།	
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ད་བར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡིན།	 ཁངོ་ཚོའ་ིསྐ་ུཚབ་
ཅིག་གིས་ད་ེས་ྔརྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ད་ེདག་མུ་
མཐུད་གནས་ཀི་རེད།	 ཅསེ་གསུང་སོང་བ་
ལརྟ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་
ང་རང་འདིར་ཡོང་བའི་སྐབས་རྒྱ་གར་ཆབ་
སྲདི་ཚོགས་པ་	 Bharatiya Janata Party 

ཡི་གཞུང་རེད།	 ད་ེནས་རྒྱ་གར་ཆབ་སྲདི་
ཚོགས་པ་ཀངོ་རེ་སི་ཨ་ཡི་ Indian National 

Congress	 ཡིས་གཞུང་འཛིན་པ་རེད།	 ད་
ཆ་སརླ་ཡང་	 BJP	 ཆབ་སྲདི་ཚོགས་པའ་ི
གཞུང་སླབེ་ཡོད།	 ཁངོ་ཚོས་ད་ེས་ྔནས་ང་ང་ོ
ཤེས་ཀི་རེད།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ང་
ཚོའི་དབར་འབལེ་བ་གང་འད་ཡོད་པ་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གང་གནང་གི་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་མངའ་སྡ་ེགཞུང་དང་འབལེ་བ་ཇི་འད་
ཡོད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་སྐབས་ཁོང་ཚོས་སྣང་
དག་མེད།	ད་ེས་ྔརྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་
མུ་མཐུད་གནང་གི་ཡིན་ཞསེ་གསུང་གི་འདགུ		
ལྷག་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ར་སར་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་
བསྟནུ་མཇལ་ཁར་བཅར་གི་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུང་བུང་།།
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དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁངོས་སླབོ་ཁག་བརྒྱད་སཾ་བྷ་ོཌ་བདོ་སླབོ་
ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༨	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས་
གངས་སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འོག་དབུས་

བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་བརྒྱད་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཕི་ཟླ་	༢	ནང་
ཚུད་སཾ་བྷ་ོཌ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་
གནང་གཏན་འཁལེ་སྐརོ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་
པར་སླབོ་ཁག་ད་ེདག་ནང་དགེ་རྒན་ལས་
བདེ་གངས་	 ༡༥༨	 ཀི་ས་དམིགས་སྟངོ་
པ་ཡོད་པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཤིག་སྤལེ་སོང་།	 ད་ེཡང་གངོ་ཉནི་གི་ཕདེ་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་
སྲིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་
ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་དང་སཾ་
བྷ་ོཌ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་རྣམ་
རྒྱལ་ཡར་འཕལེ་ལགས།	 ཕི་ནང་གི་གསར་
འགོད་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་
སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༣	ཕི་ཟླ་	༡༢	ནང་སྔནོ་འགའོ་ིསླབོ་
གྲྭ་ཁག་	 ༣༣	 དང་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ཁག་	༤	རིྩས་སྤདོ་གནང་ཡོད།	ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཕི་ཟླ་	 ༧	 ནང་གཞི་རིམ་
འགོ་མའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་	 ༥	 དང་གཞི་རིམ་
བར་མའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་	 ༥	 རིྩས་སྤདོ་གནང་
ཟནི་པ་རེད།	 ད་རེས་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་
ཐངེས་གསུམ་པ་ད་ེཆགས་ཀི་ཡོད།	 སིྤར་ད་
བར་རྒྱ་གར་གཞུང་ཧ་ཅང་བཀའ་དནི་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད།	 གང་ཅིའ་ིཐད་མཐུན་
འགུར་གནང་ཡོད།	རྒྱ་གར་དབུས་བདོ་སླབོ་

འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཡོད་པའི་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་སཾ་བྷ་ོཌ་བདོ་སླབོ་
ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་ཡོང་སྐརོ་བཀའ་ཤག་
རིམ་པ་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་སུམ་ཅུ་ལགྷ་ཙམ་

གངོ་ནས་འབད་བརྩནོ་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 ད་ེས་ྔནས་འབད་བརྩནོ་གང་ཐུབ་
ཅི་ཐུབ་གནང་ཡོད།	འནོ་ཀང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	
ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རིྩས་སྤདོ་གནང་རུྒྱ་
ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་རེད།	རྩ་བའ་ིལོ་གསུམ་
ནང་ཁུལ་ཞེས་འཁོད་ཡོད་ཀང་འབལེ་ཡོད་
བླནོ་ཆེན་དང་དུང་ཆེ།	 རྒྱ་གར་དབུས་བདོ་
སླབོ་འཛིན་སྐོང་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་
བཅས་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ཡོད།	 རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁངོས་སུ་བདོ་
སླབོ་འཛིན་སྐོང་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་ད་ུ	
kendriya Vidyalaya	 དང་	 Navodaya 

Vidyalaya	 བཅས་ཟུང་དུང་གཅིག་གིས་
འགན་འཁུར་སྟངས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད།	
kendriya Vidyalaya	དང Navodaya Vi-

idyalaya	 ལ་ྟབུ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།	 སླབོ་
ཕུག་ས་ཡ་མང་པ་ོདང་དགེ་རྒན་ལས་བདེ་
འབུམ་གཉསི་གསུམ་ཙམ་ཡོད་སྟབས་འཛིན་
སྐངོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡིན།	 བདོ་སླབོ་འཛིན་
སྐངོ་ཚོགས་པ་ན་ིཆུང་ངུ་ཡིན་ནའང་གནས་
འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ད་རེས་སླབོ་
ཁག་བརྒྱད་རིྩས་སྤདོ་གནང་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེན་
པ་ོབརིྩས་དགསོ་དནོ་ན།ི	 གཞིས་ཆགས་སྲ་
བརན་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
སླབོ་གྲྭ་རིྩས་སྤདོ་གནང་རུྒྱར་ཕན་བུ་འགོར་
བཞིན་འདགུ	 གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་
པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ད་ེདག་སྔནོ་ལ་རིྩས་སྤོད་

གནང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ་
ཅསེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུས་པ་བཞིན་ད་རེས་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭ་
མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་དང་།	 སྦལེ་ཀབོ་དབུས་
སླབོ།	ཌ་ོལན་ཇི་བནོ་གཞིས་ཉནི་སླབོ།	སྦལེ་
ཀབོ་བད་ེསརླ་གཞིས་སླབོ།	ཀ་ོལེ་གལྷ་དབུས་
སླབོ།	 ཧནོ་སུར་དབུས་སླབོ།	 ཨོ་རི་ས་
དབུས་སླབོ།	 སོ་ན་མདའ་དབུས་སླབོ་བཅས་
ཡིན།	 སླབོ་ཁག་ད་ེདག་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་
བུང་མཚམས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་
ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ད་ེདག་ཆུར་རིྩས་སྤདོ་
གནང་ཟནི་གི་ཡོད།	 ལགྷ་མ་སླབོ་ཁག་དུག་
སྟ་ེམ་སུ་རི་དང་།	 	 སིམ་ལ།	 ཌལ་ཧརོ།	
རརོ་གླངི་།	 ཀ་སྦུག	 ཧ་སྤུར་བཅས་རེད།	
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭ་
ད་ེདག་ཚུར་རིྩས་གནང་བ་ད་ེདག་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཡིན་དགསོ་དནོ་ན།ི	འཛིན་གྲྭ་
བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉསི་བར་ཡོད་པའི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ད་ེདག་རིྩས་ལེན་པ་དང་པ་ོཆགས་
ཀི་ཡོད།	 དའེ་ིནང་དག་ེརྒན་དང་ལས་བདེ་
སོགས་ཀི་ས་དམིགས་གངས་	 ༡༥༨	 ཡོད།	
དརེ་བརནེ་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དགེ་
རྒན་གནང་མོང་བའི་ཉམས་མོང་དང་ད་ེ
བཞིན་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ནས་
ངསེ་པར་ད་ུསནྙ་ཞུ་འབུལ་རོགས།	 དག་ེ
རྒན་དང་ལས་བེད་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་
སདླ་ཆ་རྐནེ་གང་དགསོ་མིན་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ནང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡོད་རེད།	 ཚང་མས་
དའེི་ཐགོ་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན་
ད་བར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་ཤག་རིམ་
པས་གང་ཞུས་ཡོད་ཅ་ེན།	 ཤེས་ཡོན་གི་
གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 བདོ་པས་ཐད་ཀར་
སྟངས་འཛིན་གནང་བཞིན་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
དང་བདོ་སླབོ་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་པས་སྟངས་
འཛིན་འོག་ཡོད་པའི་སླབ་གྲྭ་ཁག་དབར་
བསྡརུ་བ་ཡིན་ན།	བདོ་པས་ཐད་ཀར་སྟངས་
འཛིན་གནང་བའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གིས་འཛིན་

རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉསི་ཀི་གུབ་འབས་
བཟང་བ་ཡོང་གི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཚུར་རིྩས་གནང་
བ་ཡིན་ན།	 སླབོ་ཕུག་གི་ཤེས་ཡོན་སོགས་
གང་ཅིའ་ིཐད་ཡར་རྒྱས་འག་ོགི་རེད།	 ཅསེ་
རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུས་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོ
འད་ིརེད།	 གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཡོད་
པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ད་ེདག་ཚུར་རིྩས་ལེན་པའི་
རསེ་སུ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་བཞིན་གུབ་འབས་མ་
ཐནོ་པ་ཡིན་ན།	 ད་ིབ་རང་བཞིན་གི་སླབེ་ཀི་
རེད།	 མཐའ་ན་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ལརྟ་གནས་
དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྟབས།	
དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་སྤུད་ཚད་ལྡན་པ་
དགསོ་ཀི་འདགུ	 འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་
པའི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཏ་ེ
ཕག་ལས་གནང་ད་ུཕབེས་རོགས།	 ཞསེ་
རེ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལོ་
ནས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་རིྩས་སྤདོ་གནང་རུྒྱ་གཏན་
འཁལེ་ཏ་ེང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་གནང་བཞིན་

ཡོད།	 ད་རེས་ཐག་གཅདོ་དང་འགུར་བ་
ཆེན་པ།ོ	 རིྩས་སྤདོ་གནང་རུྒྱ་ད་ེཡང་ཕནོ་
ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀི་ཡོད་སྟབས།	 གཙོ་བ་ོརྒྱ་
གར་གཞུང་དང་།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
མིའ་ིནསུ་ཤུགས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཁང་	 Min-

istry of Human Resource Develop-

ment	 གི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་པྲ་ཀཤ་ཛ་ཝཏེ་
ཀར་	 Prakash Javadekar	 མཆོག	 རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གི་མིའི་ནསུ་ཤུགས་ཡར་
རྒྱས་ལྷན་ཁང་གི་སླབོ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ཚན་
པའ་ིདུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ནལི་སྲྭ་རབུ་	Shri. 

Anil Swarup	 མཆོག	 བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སན་ཇ་ེཀུ་མཱར་ San-

jay Kumar	 ལགས་སོགས་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་ཡོངས་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ཀི་དགེ་རྒན་ལས་བདེ་དང་ལྡ་ི
ལིར་ཡོད་པའི་ལས་བདེ་བཅས་ནས་ད་བར་
མཐུན་འགུར་གནང་བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ།	ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	བཀའ་ཤག་
སབྐས་	 ༡༤།༡༥	 ནས་ལས་དནོ་ཚང་མའ་ི
ནང་ནས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞེས་
པ་ལརྟ་གུབ་འབས་སྨནི་རུྒྱའི་རེ་བ་ཆེ་ར་ུའག་ོ
གི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ཚང་མས་ཕར་གུ་
མཉམ་འདགེས་གནང་རོགས།	 ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་གསར་
འགདོ་པས་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།		
བཙན་བལོ་ནང་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ཉུང་ད་ུ
འག་ོགི་ཡོད་པ་དངསོ་འབལེ་རེད།	 ད་ཆའ་ི
ཆར་སླབོ་གྲྭ་མང་དགས་པའི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་གི་ནང་

བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་འདང་ངསེ་མེད།	 དརེ་
བརནེ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་སྒ་ོརྒྱག་དགོས་པ་
དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད།	སླབོ་གྲྭ་གང་
སྒ་ོརྒྱག་དགསོ་མིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་
བཀའ་སྡརུ་འག་ོམུས་རེད།	མཐའ་མའ་ིཐག་
གཅོད་ད་ེསིྤ་ཡོངས་ཐོག་ནས་ཕལ་ཕུགས་
རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ཐག་
གཅདོ་ཅིག་ཡོང་གི་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
ལན་འདབེས་གནང་།།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༨	 འཁདོ་གནས་ནང་གསལ།	 སླབོ་ཁག་
རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་རིམ་པ་གསུམ་པའི་
ཁོངས་སུ་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་
ཁྱབ་ཁངོས་སླབོ་ཁག་བརྒྱད་ད།ེ	 མོན་གྷནོ་
གཏན་སླབོ་དང་།	སྦལེ་ཀབོ་དབུས་སླབོ།	ཌ་ོ
ལན་ཇི་བནོ་གཞིས་ཉནི་སླབོ།	 སྦལེ་ཀབོ་བད་ེ
སརླ་གཞིས་སླབོ།	 ཀ་ོལེ་གལྷ་དབུས་སླབོ།	
ཧུན་སུར་དབུས་སླབོ།	 ཨོ་རི་ས་དབུས་སླབོ།	
སོ་ན་མདའ་དབུས་སླབོ་བཅས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	

ཟླ་	 ༢	 ནང་ཚུད་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་
པར་རིྩས་སྤདོ་གནང་རུྒྱ་གཏན་འཁལེ་ཞིང་།	
སླབོ་ཁག་ད་ེདག་ནང་གཞི་རིམ་གོང་མའི་
དག་ེརྒན་	༡༩	གཞི་རིམ་བར་མའ་ིདག་ེརྒན་	
༥༥	 གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་	 ༣༣	
ལུས་རྩལ་དག་ེརྒན་	༩	ཟླསོ་གར་དག་ེརྒན་	
༣	 དཔ་ེམཛོད་ད་ོདམ་པ་	 ༨	 ཀམ་པུ་ཊར་
དག་ེརྒན་	 ༨	 ལ་ྟགུབ་དག་ེརྒན་	 ༧	 རིྩས་
པ་	༨	ལས་དུང་	༨	བཅས་ཁྱནོ་བསྡམོས་
དག་ེལས་གངས་	 ༡༥༨	 ཀི་ས་མིག་གསལ་
བསྒགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 གངོ་འཁདོ་སླབོ་

ཁག་བརྒྱད་ནང་དགེ་ལས་ཀི་ས་མིག་ཐགོ་
ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་འཚང་
སྙན་འགེངས་ཤོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་གཞུང་འབལེ་དྲྭ་ཚིགས་ནས་ཕབ་ལེན་
ཞུས་ཏ་ེཞིབ་བསངྐས་ཀིས་གཤམ་འཁོད་ཁ་
བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	ཟླ་	༢	 ཚེས་	༢	
ནང་ཚུད་འབུལ་དགསོ་པས།	 དསུ་བཀག་
ནང་ཚུད་འཚང་སནྙ་ཕུལ་འབརོ་མ་བུང་བ་
རྣམས་ངསོ་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་མིན།	 	 ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་འདམེས་སུྒག་ཚོགས་ཆུང་
ཆེད་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༢	

ཚེས་	༢༦	ནས་	༢༨	བར་ཉནི་གསུམ་རིང་
ས་གནས་ཁག་གཉསི་ཏ།ེ	 ད་ྷརམ་ས་ལ་དང་
སྦལེ་ཀོབ་གཉིས་ནང་ངག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་
ནས་འདམེས་སུྒག་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་བར་
དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སླབོ་ཁག་
རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་རིམ་པ་དང་གཉིས་
ཁངོས་སུ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	 ༡༢	 ནང་
སྔནོ་འགའོ་ིསླབོ་གྲྭ་	༣༣	དང་གཞི་རིམ་འགོ་
མའ་ིསླབོ་གྲྭ་	༤	དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	
༧	ནང་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིསླབོ་གྲྭ་	༥	དང་
གཞི་རིམ་བར་མའ་ིསླབོ་གྲྭ་	༥	བཅས་སཾ་བྷ་ོ

ཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་ཟིན་ཡོད་
པ་བཅས་ཀི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༨	ཉནི།
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ཆོས་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིམད་ོདང་སཱ་ལུའ་ིལངྗ་པའ་ིམདའོ་ིཆོས་འབལེ་གནང་སྒ་ོམཇུག་གུབ་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༧	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ནཱ་ལེནྡྲ་ཤིག་ཤའམ་
རྒྱ་གར་གི་ནང་ཆོས་དནོ་གཉརེ་བ་རྣམས་
ལ་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ནས་ཆོས་
ཀི་འཁོར་ལོའི་མད་ོདང་སཱ་ལུའི་ལྗང་པའི་
རནེ་འབལེ་གི་མདའོི་བཀའ་ཁིད་གནང་སྒ་ོ
མཇུག་ལེགས་པར་གུབ་པ་དང་།	 བདོ་ནས་
གསར་ད་ུའབོར་བ་གཙོར་བརོ་གུར་བའི་
དད་ལྡན་སེར་སྐ་མི་མང་ལ་སེམས་བསྐདེ་
དང་།	སྟནོ་པའ་ིམཚན་སགྔས།	མ་ཎི་ཡི་ག་ེ
དུག་མ།	 འཇམ་པའ་ིདབངས་ཀི་གཟུངས་
སགྔས།	སྒལོ་མའ་ིགཟུགས་སགྔས་བཅས་ཀི་
ཟླསོ་ལུང་བཀའ་དནི་སྩལ།	 	 ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་ཆུ་ཚོད་	 ༨།༥༠	 ཙམ་
ལ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
རརོ་གདན་དགའ་ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་གླིང་གི་
ཕ་ོབང་ནས་ཆིབས་འགརོ་བཞུགས་ཏ་ེདསུ་
དབང་གསུང་ཆོས་ར་བར་ཆིབས་སུྒར་གིས་
བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་
རྒྱ་གར་ནང་པའི་རསེ་འཇུག་པ་ཁག་གཅིག་
གིས་ཤིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་དང་།	 ད་ེ
རསེ་རྒྱ་གར་སླབོ་ཕུག་བུ་མོ་ཁག་ཅིག་གིས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་རྩོམ་མཛད་པའི་པཎ་གུབ་བཅུ་
བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས་ཧིན་དྷའིི་སྐད་ད་ུ
གསུང་འདནོ་གནང་།	 ད་ེནས་ས་ྔརསེ་སུ་པཱ་

ལིའི་སདྐ་དང་ལེགས་སྦར་གི་སདྐ་ཐགོ་ཤིས་
བརདོ་དང་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོགསུང་འདནོ་
གནང་གུབ་མཚམས།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་

གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 ད་ེརིང་སླབོ་
ཕུག་ཚོས་ངོས་ཀིས་བིས་པའི ་པཎ་གུབ་
བཅུ་བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས་བཏནོ་སོང་།	
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 པཎ་གུབ་བཅུ་
བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས་འདནོ་ཡོང་དསུ་
ངསོ་རང་གི་སེམས་ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོབུང་།

འདིའི་སྔནོ་སླབོ་ཕུག་ཚོར་བཤད་པ་ཡིན།	
མཁས་པའི་དབང་པ་ོད་ེདག་ནང་པའི་བ་ླམ་
རྩ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་གཅིག་པུ་མ་རེད།	ད་ེདག་
དངསོ་གནས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རྣམ་དཔྱདོ་
ཕུལ་ད་ུཕིན་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 རྣམ་དཔྱདོ་
ཅན་ད་ེཆ་ཚང་བས་ཏ་ེདངོས་པའོི་གནས་
ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་རིག་པའི་ལམ་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་མཁན་ཧ་ལས་པ་རེད།	 ངསོ་
ནས་ནམ་རུྒྱན་པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་སྐུ་
ཐང་སྤདོ་པའི་སབྐས་སུ་ཁངོ་ཚོ་ན་ིནཱ་ལེནྡྲའི་

སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་རེད་ཅསེ་བཤད་ཀི་ཡོད།	
ཁོང་ཚོ་ནི་དངོས་གནས་མཁས་པ་རེད།	
མཁས་པ་ད་ེཚོའི་ལེགས་བཤད་ལ་བརནེ་
ནས་འཛམ་གླིང་འདིར་མི་འབུམ་ཕག་མང་
པའོི་བླ་ོགསོ་ཀི་རྣམ་དཔྱདོ་གོང་ནས་གོང་ད་ུ
འཕལེ་བ་དང་།	 	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་སེམས་
རུྒྱད་དལུ་བར་ཕིན་པ་དང་།	 ད་ེལ་བརནེ་
ནས་ཏདྱ་ཐཱ།	 ག་ཏ་ེག་ཏ་ེཔཱ་ར་ག་ཏ་ེཔཱ་ར་
སཾ་ག་ཏ་ེབ་ོདྷ་ིསྲྭ་ཧཱ།	 ཟརེ་བའ་ིརྣམ་མཁྱནེ་
གི་ས་ལ་ཐག་ཉ་ེརུ་ཉ་ེརུ་འག་ོབ་ལ་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་ཕན་ཐགོས་ཆེན་
པ་ོབུང་ཡོད་པ་རེད།	 དངསོ་གནས་ད་ེདག་
བཀའ་དནི་བསམ་གི་མི་ཁྱབ་པ་རེད།		སྟནོ་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་
བའི་ཆོས་ཚུལ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའི་མཁས་པའི་དབང་པ་ོད་ེདག་
གིས་བརྩམས་པའི་ལེགས་བཤད་ང་ཚོས་
སླབོ་དབེ་བས་ཏ་ེལྟ་བ་དང་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་སྐབས་སུ་བབ་པའི་མི་ལའང་དའེི་ཐགོ་
ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད།	དརེ་བརནེ་
མཁས་པའི་དབང་པ་ོད་ེདག་གི་བཀའ་དནི་
རསེ་སུ་དན་པའི་སྒ་ོནས་ད་ེརིང་འདརི་ཆོས་
འབལེ་བ་རུྒྱ་ན།ི	 ད་ོདགངོ་ལོག་འག་ོམཁན་
དང་སང་ཉནི་གནངས་ཉནི་ཐནོ་འག་ོམཁན་
ཡང་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
ཁ་སང་ཞུས་ཟིན་པ་ལརྟ་ད་ེརིང་འདརི་ཁྱདོ་
རང་ཚོ་ཐནོ་འག་ོམཁན་ཚོའི་ཆོས་སྐལ་ད་ུ
སེམས་བསྐེད་ཅིག་འདོན་དགོས་བསམ་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་གུབ་
མཚམས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མའི་སྟངེ་
ནས་སེམས་བསྐདེ་ཀི་ཆོས་འབལེ་དང་།

གཞན་ཡང་སྟནོ་པའ་ིམཚན་སགྔས།	 མ་
ཎི་ཡི་ག་ེདུག་མ།	 འཇམ་པའ་ིདབངས་ཀི་
གཟུངས་སགྔས།	 སྒལོ་མའ་ིགཟུགས་སགྔས་
བཅས་ཀི་ཟླསོ་ལུང་བཀའ་དནི་སྩལ་བ་དང་།

ད ེ་ནས་སཱ་ལུའི ་ལྗང་པའི ་རནེ་འབལེ་གི་
མདའོི་བཀའ་ཁིད་མཇུག་སྐངོ་གིས་ཆུ་ཚོད་	
༡༠།༣༠	 ཡོལ་ཙམ་ལ་ཉནི་གསུམ་རིང་གི་
ཆོས་འབལེ་གནང་སྒ་ོམཇུག་ལེགས་པར་

གུབ་ཡོད།	

སིྤར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་གི་གསུང་ཆོས་
འདརི་ནཱ་ལེནྡྲ་ཤིག་ཤ་	 (Nalanda Shik-

sha)	 ཚོགས་པ་ནས་མི་གངས་	 ༢༠༠༠	
དང་།		ལྡ་ིལི་ནས་ཕབེས་པའ་ིམཐ་ོརིམ་སླབོ་
མ་	 ༣༠༠	 དང་།	 ཅན་དྷ་ིགཱར་དང་ཇ་མུ་
ནས་	༢༠༠	དང་།	ར་ོར་ེགདན་ཉ་ེཁུལ་ནས་
སླབོ་ཕུག་	༦༠༠	ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	

གཞན་ཡང་།	ཇ་མུ་དང་ཀ་ཤི་མིར་དང་	ཧ་ི
མ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེདང་ཨུ་ཏར་པྲ་དཤི་མངའ་
སྡ།ེ	གྷ་ོབ།	ཨན་དཱར་མངའ་སྡ།ེ	ཊཱ་མིལ་ནཱ་
ར།ུ	ཀར་ནཱ་ཊ་ཁཱ།	སི་ཀིམ།	ཨོ་ཊི་ཤཱ་བཅས་
དང་།	ཁྱནོ་རྒྱལ་ཁབ་	༦༩	ནས་མི་རིགས་
འད་མིན་གི་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་	 ༥༠༠༠༠	
བརྒལ་བར་ཆོས་འབལེ་བཀའ་དནི་སྩལ་
ཡོད་པ་ད་ེབཞིན་ཨིན་སདྐ་དང་ཧནི་སདྐ།	རྒྱ་
སདྐ།	ར་ཤི་ཡའ་ིསདྐ།	སོག་སདྐ།	ཝ་ེད་ུནམ་
གི་སདྐ།	 ཀ་ོར་ུཡའ་ིསདྐ།	 ཉ་ིཧངོ་སདྐ།	 སི་
པནི་ན་ེཤིའ་ིསདྐ།	ཧྥ་རིན་སིའ་ིསདྐ་བཅས་སུ་
གསུང་སུྒར་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ནས་
གསུར་ད་ུཕབེས་པ་མང་པརོ་ཆེད་དམིགས་
ཀིས་ཨ་མདའོི་སྐད་དང་ཁམས་སྐད་དའུང་
གསུང་སུྒར་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	
སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	

ཐགོ་གཟགིས་པར་འཚལ།

བཀའ་རབ་འབམས་པ་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་ཆེན་མོ་དང་སྲངོ་ཟླ་བ་
དར་རྒྱས་མཆོག་༸རྒྱལ་བ་སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	༣༤	པར་རགས་སིྒལ་
ད་ུབབས་པར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	
ཉིན་ཏ་ེགཟའ་སྐར་འཕདོ་སྦོར་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་ཉནི་གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་
ས་ཆེན་མོ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་
གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུདམ་ཅན་བནོ་
སྐངོ་སུྲང་མར་བདནེ་པ་བདར་གནང་བར་

མད་ོསྨད་ཤར་ཁོག་ཏུ་
སྐུ ་འཁུངས་པ ་བཀའ་
རབ་འབམས་པ་དགེ ་
བའི་བཤེས་གཉནེ་ཆེན་
མོ་དང་སྲངོ་ཟླ་བ་དར་
རྒྱ ས ་ མ ཆོ ག ་ ༸རྒྱ ལ ་
བ་སྨན་རིའི ་ཁི ་འཛིན་	
༣༤	 པར་རགས་སིྒལ་
ད་ུབབས་པར་བདོ་མིའི་
སིྒ ག ་ འ ཛུ ག ས ་ ཆོ ས ་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
འཚམས་འདའིི་འཕིན་
ཡིག་ཅིག་འབུལ་གནང་
འདགུ་པའི་ནང་འཁོད་
དནོ།

༄༅།	 །མཚུངས་མེད་དག་ེབཤེས་དང་
སྲངོ་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་མཆོག་གི་༸ཞབས་དུང་
ད།ུ

				ཆེད་ཞུ།	སརྔ་སྲལོ་ལརྟ་རགས་སིྒལ་
གི་ལམ་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	

༡	 གཟའ་སརྐ་འཕདོ་སྦརོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའ་ིཉནི།	 གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་ས་
ཆེན་མོ་༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སནྨ་རིའི་གླངི་
གི་གཙུག་ལག་ཁང་ད།ུ	 དམ་ཅན་བནོ་སྐངོ་
སུྲང་མར་བདནེ་པ་བདར་གནང་སྟ་ེསྐུ་ཉདི་
མཆོག་༸རྒྱལ་བ་སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	
པར་བདམས་ཐནོ་བུང་འདགུ་པར།	 དགའ་
གུས་ཟུང་ད་ུའབལེ་བའི་སྒ་ོནས་འཚམས་
འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་གངས་ལས་
འདས་པ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 གང་ཉདི་གཡུང་དུང་
བནོ་བསྟན་གི་གསལ་བདེ་དང་མགནོ་དཔུང་
དམ་པར་སྐུ ་ཚེ་བརན་ཅིང་མཛད་འཕིན་
རྒྱས་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢	ལ།		ཕུལ།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ནང་པའ་ི
གནས་ཆེན་ཁག་ལ་གནས་གཟགིས་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་ཝཱ ་ཎཱ ་དབུས་བ ོད་ཀི་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོཧལི་
པ་ོ	 ༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་སྟནོ་མཛད་སྒ་ོ
དང་།	 རྒྱ་གར་གི་གུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁག་
དང་།	 དངེ་རབས་ཚན་རིག་པ་བཅས་ཀི་
ནང་སེམས་དང་སེམས་བསྐདེ་ཀ་ེབདེ་ལས་
ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ཁག་
ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ།	 ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་འགན་འཁུར་འགོ་
རྒྱ་གར་ནང་གི་ནང་པའི་གནས་ཆེན་
ཁག་ཏུ ་མཆོད་ར ེན ་བདུན ་གསར་
བཞེངས་ལེགས་གུབ་བུང་བའི་ཁངོས་
ནས་ཝ་ར་ཎ་སིའ་ི	 Sarnath	 དང་།	
གཉན་ཡོད།	Sravasti	རྩྩྭ་མཆོག་གངོ་།	
Kushinagar	 སན་ཀི་	 Sankasia	
བཅས་སུ ་གསར་དུ་བཞེངས་པའི ་
མཆོད་རནེ་ཁག་ལ་སྨནོ་ལམ་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་འདགུ	 རིམ་པས་ཟླ་
བ་རསེ་མའི་ནང་བྷ་ིཧར་མངའ་སྡའེི་
ནང་ཡོད་པའི་མཆོད་རནེ་ཁག་ཏུའང་
ཕབེས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 	 སིྤར་མཆོད་

རནེ་ད་ེདག་བཞངེས་དགསོ་དནོ་ན།ི	སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དམིགས་བསལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་
ལརྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གཡོ་བ་མེད་པ་གནང་
བར་བཀའ་དནི་མཚོན་སླད་མཆོད་རནེ་ད་ེ
དག་གསར་བཞེངས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	འཛམ་གླངི་ནང་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་
མཐུན།	 རང་བུང་ཁརོ་ཡུག་སུྲང་སྐབོ་སདླ་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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གནས་འདརི་ཡུན་རིང་བཞུགས་བཞག་མཛད་ནས་ཆོས་འཁརོ་ཡང་ཡང་སྐརོ་བའ་ིགསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༧	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ཡོལ་
ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོདང་།	 མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ན་ིཏཤི་ཀུ་མཱར་	 Nitish Kumar 

མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ནང་པའི་ཚན་རིག་
ཀུན་བཏུས་ཀི་ཕག་དབེ་པདོ་ཕངེ་དང་པ་ོ
ཨིན་སདྐ་ནང་སུྒར་བ་ད་ེཞལ་ཕ་ེམཛད།	 ད་ེ
རེས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 	 ད་ེརིང་
ང་རང་འདིར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པའོི་བཀའ་དང་བསྟནུ་ནས་གལ་གནད་
ཆེ་བའི་ཕག་དབེ་གསར་པ་ཞིག་དབུ་འབདེ་
མཛད་རུྒྱའི་དསུ་སྐབས་འདིར་བཅར་ཐུབ་

པ་སྐལ་བ་བཟང་པ་ོདང་བསོད་ནམས་ཆེན་
པ་ོཡིན་བསམས་པ་དན་བཞིན་འདགུ	 ར་ོར་ེ
གདན་སྟནོ་པ་མངནོ་པར་རོགས་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 དའེ་ིརསེ་ལ་བྷ་ིཧཱར་མངའ་

སྡའེི་ཁྱོན་ད་ུསིྤར་ནང་པ་དང་ལྷག་པར་ཕི་
ནང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་རྒྱ་གར་གི་སྲལོ་
རུྒྱན་ཤེས་ཡོན་གི་བསྟ་ིགནས་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཆགས་པ་འད་ིཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད།	
ད་ཕན་ང་ཚོས་ཤེས་རུྒྱ་ལ་ནཱ་ལེན་ཱདང་།	 བ་ི
ཀྲ་མ་ཤི་ལ།	 ཨོ་དན་ཱཔུ་རི་བཅས་གསུམ་
པ་ོནི་ནང་པའི་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཡོངས་གགས་
ཤིག་ཡིན།	 འནོ་ཀང་ཉ་ེལམ་ས་སྔགོ་འདནོ་
བདེ་སབྐས་ནཱ་ལེན་ཱད་དང་ཉ་ེབའི་ཏལེ་ཧ་ར་	
Telhara	 ཞསེ་པའ་ིས་གནས་ཤིག་ལ་སྔནོ་
གི་ནང་པའི་ཤེས་ཡོན་གི་གནས་གཞི་གསར་
པ་ཞིག་རྙདེ་ཡོད་སྟབས་སྟནོ་པ་མ་ངན་ལས་
འདས་རསེ་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡ་ེའདི་ཉདི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 རིག་གནས་ཕུལ་བུང་

གི་བསྟི་གནས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་ཐེ་
ཚོམ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་འཕདོ་གསལ་པ་ོ
ཐུབ།		ད་ེའདའ་ིངང་ལ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩ་ེཆེན་
པསོ་གྷ་ཡར་ཡང་ཡང་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་

རུྒྱ་དང་།	 ཡུན་རིང་པརོ་བཞུགས་བཞག་
མཛད་རུྒྱ་བཅས་ནི་མངའ་སྡ་ེསིྤ་ཡོངས་ཀི་
བསོད་ནམས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་དང་།	 ལགྷ་
པར་དའུང་ད་ེརིང་འདིར་ནང་པའི་གཞུང་
ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོནས་ཚན་རིག་དང་གཞི་
དངོས་པ ོའི ་གནས་ལུགས་ཀི་རིམ་པ་ད ེ་
དག་ཟུར་འདནོ་གནང་ནས་དབེ་བཞིའི་ནང་
ཕོགས་སྡམོ་གནང་བ་ད་ེདམིགས་ལོ་རུྒྱས་
ནང་ལ་འཁོད་པར་འསོ་པའི་བུང་བ་ཆེན་
པ་ོཞིག་རེད།	 ནང་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ཧ་
ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརནེ་ཡུན་རིང་
པརོ་གནས་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་དསུ་ཚོད་
མེད་མཁན་ཚོར་མཇལ་ཐུབ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོཡིན་
ནའང་ད་ཆ་ཚང་མས་མཇལ་ཐུབ་པ་ཞིག་
བུང་ཡོད།	 ད་ེཙམ་མ་ཟད་སདྐ་ཡིག་མང་
པའོི་ནང་ལ་བསུྒར་གནང་བ་དསེ་ད་ཕན་མི་
མང་པ་ོཞིག་གིས་སབྙ་མ་ཐུབ་ད་ེཐུབ་པ་བཟ་ོ
གནང་བ་ད་ེན་ི༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་མཛད་
རསེ་ཤིག་ཡིན་སྟབས།	སྙངི་ཐག་པ་ནས་རསེ་
སུ་ཡི་རངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ནང་
པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ནང་པའི་གཞུང་ནས་
གསུང་པའི་ལྟ་གུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་
དངེ་རབས་ཀི་ཚན་རིག་པ་དང་ལནྷ་འབལེ་
བ་བས་ནས་དངེ་རབས་ཀི་ཚན་རིག་པ་
ཚོས་ཀང་དའེི་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོདང་།	
བླ་ོསྐསེ་ཆེན་པ་བངླས་ཐུབ་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་
ཀི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་ཁྱནོ་གསར་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་
རེད།	 	 རྒྱ་ཁྱནོ་གསར་པ་འདསི་འབུང་
འགུར་འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤ་ཡོངས་ལ་དངསོ་

ཡོད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཕན་ཐོགས་ཧ་
ཅང་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་རེ་བ་ཙམ་མིན་
པར་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཆོག་པ་ཞིག་ཀང་རེད།	
ཕགོས་མཚུངས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སིྤར་
རྒྱལ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གི་གནའ་
བའོི་རིག་གཞུང་དང་ཤེས་རིག་ལ་ད་ོསྣང་
གོང་མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་པའི་རླབས་
ཆེན་གི་མཛད་རསེ་ཤིག་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་
ང་ཚོས་གང་ཐུབ་དའེི་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ས་ྔལོར་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་སྩལ་
མཛད་རེས་མངའ་སྡའེི་ནང་ད་ུམོས་རས་
དང་ཆང་རག་བཀག་སྡམོ་བས་པའི་རསེ་སུ་
མི་མང་གིས་ཕན་ཚུན་ལག་སྦྲལེ་ནས་མིའི་
ཕངེ་བ་ཞིག་བཟསོ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ལས་
འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་མི་
གངས་ཁག་ཁགི་བཞིས་ཙམ་བུང་ཡོད།	འད་ི
ལོའང་འད་ིལ་ྟབུའི་མིའི་ཕངེ་བ་བཟ་ོརུྒྱ་རེད།	
དརེ་བརནེ་མངནོ་པར་བསྟདོ་འསོ་པའི་བ་

བ་ད་ེདག་ལ་མང་ཚོགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཇི་
ཙམ་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ།		ལས་
འགུལ་ད་ེདག་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་ཆེད་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་སྨནོ་གསོལ་འདབེས་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས ་ ཞུ ་ རུྒྱ ་དང་ །	
མགོན་པ་ོམཆོག་མངའ་སྡ་ེའདི་དང་ལྷག་
པར་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཡང་ནས་
ཡང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་གནང་མཛད་
རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།		ཡུན་རིང་བཞུགས་བཞག་
མཛད་ཐགོ་ཆོས་ཀི་འཁརོ་ལོ་རུྒྱན་མ་ཆད་པ་
སྐརོ་བའ་ིགསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས་བཤད་གནང་།།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀི་གནནོ་ཤུགས་རྐནེ་པས་ཤི་ལང་ཀའ་ིནང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིམཛད་རྣམ་
འདནོ་སྤལེ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་བུང་འདགུ	

༄༅།	 །ཤི་ལང་ཀའ་ིབདནུ་རེའ་ིགསར་
ཤོག་གགས་ཅན་	Irida Lankadeepa ཟརེ་
བའི་ནང་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་འཆར་ཅན་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་འདནོ་སྤལེ་ཞུ་བཞིན་
པ་ད་ེབཞིན་མཚམས་འཇགོ་བས་འདགུ	

			ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་བདནུ་
ཕག་གསུམ་ལས་ཕིན་མེད་ཀང་ཤི་ལང་ཀའ་ི
རྒྱལ་ས་ཀོ་ལོམ་བརོ་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་གནནོ་ཤུགས་
སྤད་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེད་ཆ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་
རྣམ་ང་ོསྤདོ་ཀི་ལས་རིམ་ད་ེམཚམས་འཇགོ་
བདེ་དགསོ་བུང་འདགུ	 	 སིྤར་ཤི་ལན་
ཀའི་སདྐ་ཡིག་ནང་མཛད་རྣམ་ཕབ་སུྒར་ཞུ་
མཁན་སྐ་ུཞབས་	 Ruwan Harishchandra	
ལགས་ཡིན་པ་དང་།	 པར་སུྐན་ཞུ་མཁན་
ཤི་ལན་ཀའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་མཐུན་
ཚོགས་ཡིན་ཞིང་།	 ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་	Damenda Porage	ལགས་དང་།	

ཤི་ལན་ཀའ་ིསདྐ་ཡིག་	 Sinhalese	 ནང་
༸སྐུའི་མཛད་རྣམ་ཕབ་སུྒར་ཞུ་མཁན་སྐུ ་
ཞབས་ Ruwan Harishchandra	 ལགས་

རྣམ་གཉིས་ནས་གསར་ཁང་ལ་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་བསྐར་ད་ུའདནོ་སྤལེ་
གནང་རུྒྱའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་སབྐས།	 གསར་

ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་རྩོམ་སིྒག་པས་ཀོ་ལོམ་
བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གནནོ་ཤུགས་
འགོ་གསར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་ད་ེལརྟ་ཐག་གཅོད་བས་ཡོད་པའི་ལན་
འདབེས་གནང་འདགུ	 	 གནས་ཚུལ་དའེ་ི
སྐརོ་ཤི་ལན་ཀའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོས་བརདོ་དནོ་
ད།ུ	 ཤི་ལན་ཀ་ན་ིནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཡིན་
པར་བརནེ།	 འདས་པའ་ིལོ་གསུམ་ཙམ་
ནས་ཤི་ལང་ཀ་དང་བདོ་པའི་ནང་པ་གཉསི་
དབར་མཛའ་གོགས་སིྒག་རུྒྱའི ་ཐོག་ལ་
དཀའ་ངལ་རིམ་པར་གདངོ་ལེན་གིས་འབད་
བརྩོན་བས་པའི་མཐར་ཉ་ེལམ་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་གསར་ཤོག་ལམ་ནས་
འདནོ་སྤལེ་བས་ཐུབ་ཡོད་པ་ན་ིཤི་ལང་ཀའི་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཚོགས་པར་མཚོན་
ན།	 ཧ་ཅང་གི་དགའ་སྤབོས་སྐསེ་གཞིར་
གུར་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་ལེ་ཚན་ད་ེ
མཚམས་འཇགོ་བས་པ་རེད།	 ད་ལན་ཙམ་
ད་ུམིན་པར་ད་ེས་ྔཡང་ང་ཚོས་ཤི་ལང་ཀའི་

ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་འགམེས་
སྟནོ་སོགས་ཀི་ལས་རིམ་ག་ོསིྒག་ཞུས་སབྐས་
སུའང་ས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལས་
ཁུངས་དང་བླ་ོམཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་
དཀའ་ངལ་ད་ེལྟར་སྤད་མངོ་ཡོད་གསུངས་
འདགུ	 	 མུ་མཐུད་ཁངོ་གིས་ཉ་ེལམ་ཕི་
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༦	ཉནི་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་
བླནོ་ཟུར་པ་ཇ་ོདཔལ་དཔལ་འབརོ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀི་མི་ཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་ཀི་དཔ་ེདབེ་དངསོ་
པ་ོཀུན་གི་རང་བཞིན་ཞེས་པའི་དབེ་ཤི་ལང་
ཀའི་སྐད་ནང་ཕབ་སུྒར་ཞུས་པ་ཞིག་ཡུལ་
དའེ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ཞིག་ཏུ་དབུ་འབདེ་
གནང་སྐབས་སུ་ཤི་ལང་ཀའི་བད་ེསུྲང་ལྷན་
ཁང་ད་ུཞུ་གཏུག་བས་པར་བརནེ་ང་ཚོར་
ཞིབ་བཤེར་བས་པ་རེད་ཅསེ་གསུངས་འདགུ



5 TIBETAN NEWS  10th January 2018 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༤	ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༠

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐངེས་བརྒྱད་པའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིར་མིང་ཐ་ོ
དབེ་འགདོ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་མང་ཚོགས་རྣམས་
ལ་བདོ་མིའི་སནྨ་བཅོས་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའིི་
ནང་འཛུལ་ཞུགས་བདེ་འདདོ་ཡོད་ཚེ་ཕི་ལོ་		
༢༠༡༨	ཟླ་		༡	 ཚེས་	 ་༡	ནས་ཟླ་		༣	
ཚེས་	 	 ༣༡	 བར་གསར་ད་ུཐ་ོའགདོ་བདེ་
ཆོག་པའ་ིགསལ་བསྒགས་གནང་འདགུ	

འཕདོ་བསྟནེ་ཉནེ་སུྲང་གི་ག་ོདནོ།	

༄༅།	 །འཕདོ་བསྟནེ་གི་ཉནེ་ཁ་ན་ིསུ་
ལའང་ཡོང་སྲདི།	 འཕདོ་བསྟནེ་ཉནེ་སུྲང་
ཞེས་པ་ན་ིའཕདོ་བསྟནེ་གི་ཉནེ་ཁ་ད་ེའག་ོབ་

མི ་གཅིག་ཡིན ་ ཕིན ་
ཚང་མར་སིྤ་མཚུངས་
འཕད་སྲིད་པའི ་ཉནེ་
ཁ་ཡིན་པར་སོང་ཉནེ་
ཁ་ད ེས་རྐེན་པས་སིྤ ་
ཚོགས་དང་མི་སྒརེ་གི་
དཔལ་འབོར་གནས་
སྟངས་ལ ་ད ོ་ཕ ོགས ་
ཉུ ང ་ འ ཁི ་ སླ ད ་ མ ་
འངོས་སནྨ་བཅསོ་འག་ོ
གནོ་ལ་དམིགས་ཆེད་
དསུ་བཀག་ཟུར་བཅད་
ནང་དགསོ་དངུལ་ཕན་
བུ་རེ་ཟུར་ད་ུམ་འཇགོ་
གི་ཚུལ་ད་ུའཇགོ་པར་
ག་ོདགསོ།

	 ང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་རུྒྱན་ད་ུའཚོ་བའ་ིནང༌།	
སནྨ་ཁང་ནང་སིྤར་བཏང་སནྨ་བཅསོ་དང་ཛ་
དག་གཤག་བཅོས་བ་དགོས་ཀིས་སནྨ་ཁང་
ནང་བསལྙ་དགོས་བུང་བའི་སབྐས་སནྨ་གནོ་
ཆེད་འག་ོསོང་ཕནོ་ཆེན་པ་ོགཏངོ་དགོས་ཀི་
ཡོད།	 དངེ་དསུ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཟང་ཟངི་ཆེ་
བའི་ནང་སེམས་ངལ་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་
པ་དང༌།	 རུྒྱན་ཆགས་འཚོ་བའ་ིགནས་
སྟངས་རྐནེ་པས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ།	 ད་ེ
བཞིན་ཁོར་ཡུག་སགྦ་བཙོག་རྐནེ་པས་ལུས་
མི་བད་ེབས་སྙིང་ནད་གཙོ་བརོ་གུར་བའི།	

འབས་ནད་དང༌།	 ཚབས་ཆེའ་ིནད་རིགས་
མང་པ་ོཞིག་གིས་མནར་གི་ཡོད།	 ནད་
རིགས་ད་ེདག་བཅོས་ཐབས་སུ་སྨན་བཅོས་
བསྟནེ་གཏུགས་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པ་ཙམ་གི་
སྨན་ཡོན་འག་ོགནོ་འབུམ་ཕག་བརྒལ་འག་ོ
ཡི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ནང༌།	 ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་
རུྒྱན་གཏན་ནད་མནར་སྐབས་སྨན་པ་དང༌།	
སནྨ་ཚོང་ཁང༌།	 སནྨ་དཔྱད་ཁང་སོགས་ལ་
ཐད་ཀར་སནྨ་བཅསོ་སབྐས་འག་ོགནོ་ད་ེཙམ་
མཐ་ོཔ་ོགནས་ཀི་མེད་ཀང༌།	 སནྨ་ཁང་ནང་
སྨན་བཅོས་ཆེད་བསྙལ་དགོས་པའི་སྐབས་
ལ་སནྨ་གནོ་ཧ་ཅང་མཐ་ོབས་སནྨ་གནོ་ཐགོ་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་སིྤ་མཚུངས་
ཡིན།	 	 དརེ་བརནེ་འཕདོ་བསྟནེ་ཉནེ་སུྲང་
ནང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་ཛ་དག་དཔལ་འབརོ་
ཉམས་རུྒད་ལས་སྐབོ་ཐུབ།	 དཔརེ་ན།	
བསྟན་འཛིན་ཞེས་པ་ཞིག་ནད་མནར་གིས་
སྨན་ཁང་ད་ུབསྙལ་དགོས་བུང་ཚེ་སྨན་གནོ་
ཆེད་ཧནི་སྒརོ་	༥༠༠༠༠།༠༠	དགསོ་ན།

བསྟན་འཛིན་ལ་སནྨ་བཅསོ་འག་ོགནོ་ཐབས་
ཤེས་ཞུ་རུྒྱར་ཐབས་ལམ་གཉསི་ཡོད།

དང་པ།ོ	 རང་ཉདི་སྡདོ་སའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནས་
དགོས་དངུལ་ཕན་བུ་རེ་བསྡུ་ཆ་ཞུས་ནས་
བསྟན་འཛིན་གི་སྨན་བཅོས་ཆེད་འག་ོགནོ་
ཐབས་ཤེས་ཞུ་རུྒྱ།

གཉསི་པ།	 བསྟན་འཛིན་སནྨ་ཁང་ད་ུབསལྙ་

བའི་སྨན་གནོ་ཚང་མ་རང་ཉདི་ནས་གཏངོ་
དགསོ།	 དསེ་བསྟན་འཛིན་གི་དཔལ་འབརོ་
གནས་སྟངས་ལ་ད་ོཕགོས་ཤུགས་ཆེ་བུང་
ནས་ད་ོབདག་བསྟན་འཛིན་ཉམ་ཐག་གི་
གནས་སྟངས་སུ་ལྷུང་སྲིད།གདམ་ཀ་དང་པ་ོ
ད་ེའཕདོ་བསྟནེ་ཉནེ་སུྲང་གི་འག་ོསྟངས་ད་ེ
རེད།	 མང་ཚོགས་མི་རེ་ང་ོརེ་ནས་བསྡ་ུཆ་
ཕན་བུ་རེ་བསྡསུ།	 མང་ཚོགས་ཀི་མ་འཇགོ་
བསྡུ་དངུལ་དསེ་སྨན་ཁང་ནང་བསྙལ་བའི་
ཚོགས་མི་སུ་རུང་ཞིག་གིས་སྨན་གནོ་ཆེད་
ཕན་ཐགོས་བུང་ནས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་
བའི་ཚོགས་མི་ཚང་མའི་གཅིག་ཕན་གཅིག་
གགོས་ཀིས་མ་འངོས་པར་སུ་ལའང་སྨན་
གནོ་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་སྲིད་པར་དཀའ་
སེལ་སདླ་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ད་ེཡིན།།

བདོ་མིའི་སནྨ་བཅོས་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་ཟརེ་
བ་གང་ཡིན་ནམ།

ལས་གཞི ་འདི ་ནི ་རྒྱ་གར་གི ་ད ེབ ་སྐེལ་
ཁམིས་སིྒག་	 (Indian Societies Act 

1860) འགོ་དབེ་སྐལེ་བས་པའ་ིབདོ་མིའ་ི
དྺང་བངླས་འཕདོ་བསྟནེ་ཚོགས་པའི་འགན་
ཁུར་འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་རིམ་
པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་སྨན་བཅོས་
མཐུན་འགུར་གང་ཐུབ་བསུྐན་ཐབས་བ་རུྒྱ་
ད་ེཡིན།	 ལས་གཞི་འད་ིན་ིདག་ེརྩ་ལནྡ་ཡང་
ཁེ་སང་མེད་པའི་སིྤ་ཚོགས་འཕདོ་བསྟནེ་

ཁ་ོནའ་ིཆེད་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༢།༤།༡	ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསནྨ་
བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་	 གཞི་ད་ེའག་ོའཛུགས་
ཞུས་ནས་ད་ལ་ྟལོ་	 ༦	 པ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	
སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་གི་ལོ་	༧	པའ་ིདསུ་ཡུན་
ན་ིཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༠༤	ཚེས་	༠༡	ནས་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༠༣	ཚེས་	༣༡	བར་
ཡིན།	དརེ་བརནེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ནས་
ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་མིང་ཐ་ོདབེ་འགདོ་
འགོ་འཛུགས་ཞུ་རུྒྱར་ཉ་ེའགམ་གི་འཕདོ་
བསྟནེ་སྨན་ཁང་ངམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་སུ་དབེ་འགདོ་གནང་རོགས།

ཕི་ལོ་	༢༠༡༧་་་༡༨	ལོའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་
གི་གནས་སྟངས་མདརོ་བསྡསུ།

༡༽	ཚོགས་ཞུགས་མི་གངས་	༢༤༡༥༥

༢༽	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ནས་ཟླ་	
༡༢	བར་མི་གངས་	༡༥༥༤	ལ་སནྨ་བཅསོ་
ཁ་ེཕན་རོགས་སྐརོ་ཐུབ་པ་བུང༌།

༣༽	 སནྨ་གནོ་ཆེད་སོང་བསྡམོས་ཧནི་སྒརོ་	
༡༣༧༡༥༨༤༩

༤༽	 སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་འད་ིན་ི
རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞི་
ཆགས་ཡོངས་རོགས་ལ་སྙབོ ་ཐུབ་པ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གསུང་ཆོས་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་ག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་ཨ་ན་ིཏ་	 Dr 

Anita	 ལགས་ལ་བཅར་འད་ིཞུས་སབྐས།	
ཨ་ན་ིཏ་	Dr Anita	ལགས་ཀིས་གཙོས་ནཱ་
ལེནྡྲ་ཤིག་ཤ་	 Nalanda Shiksh ཚོགས་མི་
རྣམས་ཀིས་ཐངེས་འདིའི་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གསུང་
ཆོས་ལེགས་གུབ་བུང་བ་ན།ི	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
ར་ེབཀའ་དནི་དང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིག་
ཚང་གི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་
སྐོར་བླ་ན་མེད་པ་གནང་བར་བརནེ་ནས་
བུང་བ་ཡིན་སྟབས།	 ན་ལེནྡྲ་ཤིག་ཤ	 Na-

landa Shiksh	 ཚོགས་མི་ཡོངས་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་
ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ནང་ན་ལེནྡྲ་ཤིག་
ཤའ་ི	 Nalanda Shiksh	 ཚོགས་པ་བསྟ་ི་
གནས་ཁང་	༡༧	ཡོད་པ་དང་།

ཆོས་ཚོགས་ད་ེན་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་དང་
འབལེ་བའི ་སིྤ ་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི ་ལས་
འགུལ་རྩམོ་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ལོ་བརྒྱད་
ཙམ་གི་གོང་ལ་ང་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་ཆོས་
འབལེ་སོྩལ་རུྒྱའ་ིརེ་འདནུ་ཞུས་པར།	 སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ན་ལེནྡྲ་ཤིག་ཤའ་ི	
Nalanda Shiksh	 ཚོགས་པ་གཅིག་པུ་
མ་ཡིན་པ།	 ན་ལེནྡྲ་ཤིག་ཤ་ཚོགས་པའ་ིལྟ་ེ
གནས་ཁང་ཆ་ཚང་ལ་ཆོས་འབལེ་བདེ་ཐུབ་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅསེ་གསུངས་བུང་།

	 ང་ཚོས་ད་ེས་ྔསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སན་ཀི་སཱར་གསུང་
ཆོས་སབྐས་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གངས་	 ༦༠༠༠༠	
བཅར་ཡོད་པ་དང་།	 མུམ་བྷའེ་ིགསུང་ཆོས་
སབྐས་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གངས་	༨༠༠༠	བཅར་
ཐུབ་ཡོད།	 ང་ཚོས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེ
གདན་ད་ུགོ་སིྒག་ཞུས་པ་འད་ིཐངེས་དང་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོས་གསུང་ཆོས་ག་ོསིྒག་

ཞུས་ནས་ལོ་བདནུ་པ་ད་ེའག་ོགི་ཡོད།	 སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་དང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབངཡིག་ཚང་གི་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་རོགས་རམ་ལ་མ་བརནེ་པར་
གསུང་ཆོས་འད་ིལ་ྟབུ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུ་དགསོ་
ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་སྙམ།	
ཐངེས་འདིའི་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གི་
གསུང་ཆོས་སྐབས་ན་ལེནྡྲ་ཤིག་ཤ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི་ཆོས་ཞུ་བ་	 ༢༠༠༠	 བཅར་
ཡོད།	 ལྡ་ིལི་ནས་ཕབེས་པའ་ིམཐ་ོརིམ་སླབོ་
མ་	༣༠༠	དང་།	ཅན་དྷ་ིསརྒ་དང་ཇམ་མུ་
ནས་	 ༢༠༠	 དང་།	 ར་ོར་ེགདན་ས་གནས་
ཁུལ་ནས་སླབོ་ཕུག་	 ༦༠༠	 བཅར་ཡོད་པ་
དང་།	 གཞན་ཡང་ཇམ་མུ་དང་ཀ་ཤི་མིར།	
ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེདང་ཨུ་ཏར་པྲ་དཤེ།	གྷ་ོ
བ།	 ཨན་དཱ་ར།	 ཊཱ་མིལ་ནཱ་ར།ུ	 ཀར་ནཱ་ཊ་
ཁཱ།	 སི་ཀིམ།	 ཨོ་ཊི་ཤཱ་བཅས་དང་།	 ཁྱནོ་
རྒྱལ་ཁབ་	༦༩	ནས་མི་རིགས་འད་མིན་གི་
སེར་སྐ་མང་ཚོགས་	 ༥༠༠༠༠	 བརྒལ་བ་
བཅར་ཡོད།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ནས་ནས་
བཟུང་ན་ལེནྡྲ་ཤིག་ཤ་ཚོགས་པས་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་གསུང་ཆོས་སྩལ་གནང་ཡོང་བའི་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན།	 ན་ལེནྡྲ་ཤིག་ཤ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོ་དང་།	 ༢༠༡༣།	
༢༠༡༦	 བཅས་ལ་གསུང་ཆོས་བསྩལ་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོར་
མུམ་བྷ་ེདང་།	 ཕི་ལོ་༢༠༡༥	 ལོར་སན་ཀི་
སཱ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 དང་	 ༢༠༡༨	 ལོར་
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
གསུང་ཆོས་བསྩལ་ཡོད།	 ན་ལེནྡྲ་ཤིག་ཤ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཚོར་ན་ལེནྡྲའི་ཆོས་
བརུྒྱད་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་ཉམས་པ་སླར་
གསོ་དང་མ་ཉམས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་
འདནུ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་
ཚོས་ན་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་ནང་ནས་
གསུངས་པའ་ིསྒམོ་དང་ལ་ྟགུབ།	 སེམས་
ཁམས་རིག་པ་སོགས་ལ་ད ོ་སྣང་དང་།	
ཉམས་ལེན་ཡང་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་བརདོ་འདགུ	



6 10th January 2018  TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༤	ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༠

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,   
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia  (Regd. No. HPTIB/2017/74104)

ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	ནང་ཚུན་རང་ཉདི་ཀི་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ Online	ཐགོ་དབེ་སྐལེ་
ཐ་ོའགདོ་ངསེ་པར་ད་ུགནང་དགསོ།	

༄༅།	 །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྲདི་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	 ༧	 འཁདོ་མངའ་སྡ་ེསོ་སོའ་ིསིྤ་ཁྱབ་
དུང་ཆེ་དང་འབལེ་ཡོད་ཕི་མི་དབེ་སྐལེ་ལས་
ཁུངས་བཅས་སོ་སོར་བཀོད་ཁྱབ་གནང་
བའ་ིནང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཁདོ་སྐབས་
བཅོལ་ལག་དབེ་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་རང་
ཉདི་ཀི་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	ནང་ཚུན་	online	ཐགོ་
དབེ་སྐལེ་ཐ་ོའགདོ་དགསོ་སྐརོ་དང་།	 རིམ་
པས་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་དསུ་འགངས་
དང་།	 ཕིར་ཐནོ་ངསོ་སྦརོ་	 Exit Permit	
དང་ཕིར་ལོག་བཀའ་འཁལོ་ཐངོས་མཆན་ 
Return Visa	 སོགས་ཞུ་སྒ་ོཆ་ཚང་	 On-

line	 བརུྒྱད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བཀདོ་ཁྱབ་
གནང་ཡོད་པར་བརནེ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	༡	ཚེས་	༨	ཉནི་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁ་ི

ཚོགས་ཁང་ནང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོ
སིྒག་འགོ་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་
ཁངོས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཕི་
ཟླ་	 ༢	 ནང་ཚུད་སཾ་བྷ་ོཌ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་
པར་རིྩས་སྤོད་གནང་གཏན་འཁེལ་སྐརོ་
སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་སླབོ་ཁག་ད་ེདག་ནང་
དག་ེརྒན་ལས་བདེ་གངས་	 ༡༥༨	 ཀི་ས་
དམིགས་སྟངོ་པ་ཡོད་པའི་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་སྲིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་དའེ་ིསྐརོ་གསུང་དནོ།	 ཉ་ེ
ཆར་བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་གཞུང་
འབལེ་ད་རྒྱའི་ནང་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ་
ལརྟ་སྐབས་བཅལོ་ལག་ཁྱརེ་ Online	 ཐགོ་
དབེ་སྐལེ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ཕིར་ལོག་
བཀའ་འཁལོ་ཐངོས་མཆན་	 Return Visa	
ལོ་གཅིག་རིང་	 Multi Entry བཟ་ོཡོད་
རེད།	 བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཕབེས་

མཁན་རྣམས་ནས་ཕིར་ལོག་བཀའ་འཁལོ་
ཐངོས་མཆན་	 Return Visa	 ཞུ་དགསོ་
ཀང་།	 ད་ཆ་ལོ་གཅིག་རིང་	 Multi Entry	
ཞུས་ཏ་ེཕི་རྒྱལ་ད་ུག་ཚོད་ཕབེས་ཀང་ཚུར་
ལོག་ཆོག་གི་ཡོད།	 ད་ེས་ྔཕིར་ལོག་བཀའ་
འཁལོ་ཐངོས་མཆན་སདླ་དཀའ་ངལ་འཕད་
སྐརོ་ཞུ་མཁན་ད་ེའད་བུང་སོང་།	 Return 

Visa	 ཐངོས་མཆན་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་ལོ་
གཅིག་རིང་	 Multi Entry	 ཞསེ་ཕར་ཐནོ་
ཕིར་ལོག་ཐེངས་གཅིག་ལས་མང་བ་བེད་
ཆོག་པའ་ིཕིར་ལོག་ཐངོས་མཆན་ Return 

Visa གནང་རུྒྱ་དང་།	རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའ་ི
བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་ངསེ་པར་ད་ུ
ཐུགས་སྣང་དགསོ་པ་ཞིག་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༡	 ནང་ཚུན་རང་ཉདི་ཀི་
སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་	Online	ཐགོ་དབེ་
སྐལེ་ཐ་ོའགདོ་གནང་དགསོ།	སྐབས་བཅལོ་

ལག་དབེ་	online	ཐགོ་དབེ་སྐལེ་ཐ་ོའགདོ་
གནང་ན་དག་ེམཚན་གང་ཡོད་ཅ་ེན།	 མ་
འངོས་པར་ཕིར་ཐོན་དང་ཕིར་ལོག་ངོས་
སྦརོ་ཞུ་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད།	 སྐབས་
བཅལོ་ལག་ཁྱརེ་དསུ་ཡུན་ཕར་འགངས་ཞུ་
མཁན་ཡིན་ནའང་	 Online	 བཟསོ་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་མི་མང་སིྤ་ཡོངས་ལ་སྟབས་བད་ེ
པ་ོཆགས་ཀི་རེད།	 འད་ིཚང་མས་མཁྱནེ་
དགསོ།	 རྩ་བའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་
ཁུངས་ཡོངས་ལ་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཟིན་པ་
རེད།	 ས་གནས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ཕི་མི་དབེ་
སྐལེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་མཁྱནེ་གི་ཡོད་པ་
རེད།	 ད་རེས་ངས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༣༡	ནང་ཚུན་སྐབས་བཅལོ་ལག་ཁྱརེ་	On-

line ཐགོ་དབེ་སྐལེ་ཐ་ོའགདོ་མ་བས་ན་དནོ་
མེད་ཅ་ཟངི་པ་ོཆགས་ཀི་རེད།	 དརེ་བརནེ་

ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་མཁྱེན་པ་གནང་
རོགས་གནང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འཆར་
གཞི་ལ་ཚང་མ་	Online	ཐགོ་དབེ་སྐལེ་ཐ་ོ
འགདོ་ཀིས་མ་འངོས་པར་ཚང་མ་	 Online	
ཐགོ་བདེ་རུྒྱ་རེད་འདགུ	 འདའི་ིསྐརོ་ང་ཚོས་
རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་མང་པ་ོཞུས་པ་རེད།	གང་
ཡིན་ཞ་ེན།	 དཔརེ་ན།	 སྦངེ་ལོར་ཁུལ་ད་ུ
སླབོ་སྦངོ་བདེ་མཁན་ཞིག་གི་སྐབས་བཅོལ་
ལག་ཁྱརེ་ར་ས་ནས་ཡིན་ན།	 དསུ་ཡུན་
ཕར་འགངས་སདླ་ས་གནས་སུ་ལོག་དགོས་
ཀི་ཡོད་སྟབས།	 ད་ེལརྟ་མི་དགསོ་པ་གནང་
རོགས་ཞསེ་ཞུས་པ་ལརྟ།	 ད་ཆ་ཚང་མ་	
Online	བདེ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད།	ཅསེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།།

༄༅།	 །སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་བའ་ིདབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སླབོ་ཁག་
བརྒྱད་ནང་གཤམ་གསལ་དགེ་ལས་ཀི་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
གཞུང་འབལེ་དྲྭ་ཚིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་ཕབ་ལེན་ཞུས་ཏ་ེཞིབ་བསངྐས་ཀིས་གཤམ་འཁདོ་ཁ་བང་ཐགོ་
འབུལ་དགསོ

ཨང་། ས་མིག གངས། ལོ་ཚད།
ཕགོས་སྡམོ་ཟླ་རའ་ི
གསོལ་ཕགོས།(*)

༡ གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིཨིན་ཇིའ་ིདག་ེརྒན། ༣ རང་ལོ་	༤༠ སྒརོ་	༣༥༠༠༠་༠༠
༢ གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིབདོ་ཡིག་དག་ེརྒན། ༡ རང་ལོ་	༤༠ སྒརོ་	༣༥༠༠༠་༠༠
༣ གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིལོ་རུྒྱས་དག་ེརྒན། ༣ རང་ལོ་	༤༠ སྒརོ་	༣༥༠༠༠་༠༠
༤ གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིས་ཁམས་རིག་པའ་ིདག་ེརྒན། ༣ རང་ལོ་	༤༠ སྒརོ་	༣༥༠༠༠་༠༠
༥ གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིདཔལ་འབརོ་རིག་པའ་ིདག་ེརྒན། ༣ རང་ལོ་	༤༠ སྒརོ་	༣༥༠༠༠་༠༠
༦ གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིདངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ིདག་ེརྒན། ༡ རང་ལོ་	༤༠ སྒརོ་	༣༥༠༠༠་༠༠
༧ གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིརས་སྦརོ་རིག་པའ་ིདག་ེརྒན། ༡ རང་ལོ་	༤༠ སྒརོ་	༣༥༠༠༠་༠༠
༨ གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིསྐ་ེདངསོ་རིག་པའ་ིདག་ེརྒན། ༡ རང་ལོ་	༤༠ སྒརོ་	༣༥༠༠༠་༠༠
༩ གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིརིྩས་རིག་དག་ེརྒན། ༡ རང་ལོ་	༤༠ སྒརོ་	༣༥༠༠༠་༠༠
༡༠ གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིཚོང་རིག་དག་ེརྒན། ༢ རང་ལོ་	༤༠ སྒརོ་	༣༥༠༠༠་༠༠
༡༡ གཞི་རིམ་བར་མའ་ིསུྒ་རྩལ་རིག་གནས་དག་ེརྒན། ༢༧ རང་ལོ་	༣༥ སྒརོ་	༣༣༧༥༠་༠༠
༡༢ གཞི་རིམ་བར་མའ་ིཚན་རིག་དག་ེརྒན། ༢༦ རང་ལོ་	༣༥ སྒརོ་	༣༣༧༥༠་༠༠
༡༣ གཞི་རིམ་བར་མའ་ིབདོ་ཡིག་དག་ེརྒན། ༢ རང་ལོ་	༣༥ སྒརོ་	༣༣༧༥༠་༠༠
༡༤ ལུས་རྩལ་དག་ེརྒན། ༩ རང་ལོ་	༣༥ སྒརོ་	༣༣༧༥༠་༠༠
༡༥ དཔ་ེམཛོད་ད་ོདམ་པ། ༨ རང་ལོ་	༣༥ སྒརོ་	༣༣༧༥༠་༠༠
༡༦ ཀམ་པུ་ཊར་དག་ེརྒན། ༨ རང་ལོ་	༣༥ སྒརོ་	༣༣༧༥༠་༠༠
༡༧ ལ་ྟགུབ་དག་ེརྒན། ༧ རང་ལོ་	༣༥་་༤༠ སྒརོ་	༢༨༧༥༠་༠༠
༡༨ གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིཨིན་ཇིའ་ིདག་ེརྒན། ༡༧ རང་ལོ་	༣༠ སྒརོ་	༢༨༧༥༠་༠༠
༡༩ གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན།	(སིྤར་བཏང་།) ༡༦ རང་ལོ་	༣༠ སྒརོ་	༢༨༧༥༠་༠༠
༢༠ ཟླསོ་གར་དག་ེརྒན། ༣ རང་ལོ་	༣༠ སྒརོ་	༢༨༧༥༠་༠༠
༢༡ རིྩས་པ། ༨ རང་ལོ་	༣༥ སྒརོ་	༡༧༦༠༤་༠༠
༢༢ ལས་དུང་། ༨ རང་ལོ་	༢༧ སྒརོ་	༡༦༡༨༢་༠༠

(*)	དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁལོ་ལ་རག་ལུས་ཡོད།

གལ་ཆེའ་ིལམ་སྟནོ།

*	 རིྩས་སྤདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་བའ་ིསླབོ་ཁག་	 ༨	 ན་ིརྒྱང་ཐག་རིང་བའ་ིབདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་རནེ་གཞི་
བས་ཡོད་པ་དང་།	 སླབོ་ཁག་ད་ེདག་ནང་སླབོ་ཁདི་རུྒྱད་ལམ་བདོ་ཨིན་གཉསི་ཡིན་པས།	 རྒྱང་ཐག་རིང་བའ་ིས་ཁུལ་
ཁག་ལ་ཕག་ལས་གནང་འདདོ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ

* དགསོ་ངསེ་ཀི་ཆ་རྐནེ་དང་ཡིག་ཆ་སོགས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབལེ་དྲྭ་ཚིགས་ཁག་ནས་གཟགིས་ཐུབ།	
ས་མིག་གི་གངས་ཚད་གནས་ཚུལ་གང་ལའང་བརནེ་ནས་འཕར་ཆག་ཡོང་སྲདི།

* རུྒྱ་མཚན་འགལེ་བརདོ་གང་ཡང་མེད་པའ་ིཐགོ་ནས་གངོ་འཁདོ་ས་མིག་ཁག་བསངྐ་དང་མི་བསངྐ་གི་འགན་དབང་ཆ་
ཚང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད།

* རང་ལོའ་ིམཐ་ོཚད་ཀི་རིྩས་མཚམས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	ཡིན།

* རང་ཉདི་ཀི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱརེ་དང།	 ཉམས་མངོ།	 སྐསེ་ཚེས།	 ཡིག་ཆ་གཞན་ཁག་ལ་སོ་སོའ་ིམཚན་རགས་	
(Self-attestation)	དག་མཆན་བཀདོ་ད་ེའཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་མཉམ་འབུལ་དགསོ།

* གངོ་འཁདོ་དག་ེལས་རྣམས་ངག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་འདམེས་སུྒག་བ་རུྒྱ་ཡིན།

* དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་ཁངོས་སླབོ་ཁག་བརྒྱད་རྣམས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་གནང་
རིམ་བཞིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་ཡིན།

* སིྒག་འཛུགས་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་དགསོ།

ས་མིག་གཅིག་ལས་མང་བའི་ིཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་འདདོ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་འཚང་སནྙ་ལོགས་སུ་འབུལ་དགསོ།

* འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབལེ་དྲྭ་ཚིགས་ནས་ཕབ་ལེན་ཞུས་ཏ་ེཞིབ་བསངྐས་ཀིས་
གཤམ་འཁདོ་ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢	ནང་ཚུད་འབུལ་དགསོ།

* དསུ་བཀག་ནང་ཚུད་འཚང་སནྙ་ཕུལ་འབརོ་མ་བུང་བ་རྣམས་ངསོ་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་མིན།

གལ་ཆེའ་ིཟླ་ཚེས་ཁག

ཨང། གནད་དནོ། ཟླ་ཚེས།
༡ འཚང་སནྙ་འབུལ་བཞསེ་འག་ོའཛུགས། ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༨
༢ འཚང་སནྙ་འབུལ་ཉནི་མཐའ་མ། ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢
༣ ངག་རུྒྱགས་འདམེས་སུྒག ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༦	ནས་	༢༨	བར།

Secretary

Department of Education, CTA

Gangchen Kyishong
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