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 ཕྱི་ལོ་༡༩༦༣ ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ཉིན་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་མང་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པ་ལེའུ་བཅུ་དང༌། 

དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་ཅན་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་

འོག་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལས་བྱེད་པའི་བཀོད་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་གནང༌། 

 ༡༩༦༣ ཟླ་༤ ཚེས་༤ ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས། རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་དགོངས་

དོན་སྔ་འཕྲོས་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་མཐུན་རྐྱེན་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་པའི་ཕྱག་བཞེས་བསྟར་འོས་གང་ཡོད་ཐོག་གྲོས་

སྡུར་ཞིབ་ལྷུག་བྱས། རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གནས་སྐབས་དངོས་སུ་ཚུགས་ཐབས་མེད་ཀྱང༌། ད་ཡོད་

ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་གསུམ་བཅས་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིས་སྔ་འཕྲོས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

ཆེན་དང༌། རྒྱུན་ལས་གཅིག་འཐུས་ཀྱི་འཁུར་འགན་ལེན་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་མ་གནང་བར། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་

རིམ་མེད་པར་གནས། དེའི་སྐབས་དབང་ཚད་མཐོ་ཤོས་ནི་ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་

གཅོད་གནང་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་དང་། སྔོན་རྩིས་སོགས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཐག་གཅོད་ཚང་མ་ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་

ཀྱིས་གནང་གི་ཡོད། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གྲོས་ཚོགས།
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ཚིག་གསར།

ཐ་སྙད། འགྲེལ་བཤད།

སྤྱི་མོས། དགག་བྱ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་ཚང་མས་མོས་མཐུན་བྱས་པ། 

མང་མོས། ཚང་མས་མོས་མཐུན་མེད་རུང་མང་བས་མོས་མཐུན་ཡོད་པ། 

ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་སོགས་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཐ་དག

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན། སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར།

ལས་རིམ་རྣམ་གཞག

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས། ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་ཕྱོགས་དང་། གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་གང་རུང་བཅའ་སྒྲིག་དང་ལམ་ལུགས་སོགས་དང་འགལ་ཚེ། སྔོན་བརྡ་མེད་པར་བསམ་ཚུལ་

ཞུ་སྤྲོད་ཆོག

གྲོས་འཆར། གྲོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་དགོངས་འཆར་རིགས། 

དྲི་བ་དྲིས་ལན།
སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོར་དྲི་བ་གཏོང་བ་དང་བཀའ་ཤག་གིས་དེར་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས།  དྲི་བ་

ལའང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དང་སྐར་རྟགས་མེད་པའི་དྲི་བ་ཞེས་གཉིས་ཡོད།

ཚོགས་འདུ ་མཚམས་

འཇོག་གྲོས་འཆར།
དུས་ཚོད་སྔོན་ཞུས་ལྟར་ཚོགས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་རིམ་མཚམས་འཇོག་གིས། མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་

དང་བསྟུན་འཕྲལ་མ་ཉིད་དུ་ཛ་དྲག་གིས་གྲོས་སྡུར་བྱ་དགོས་རིགས།

 ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ནི། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ལས་ཁུངས་ཁག་

གི་དྲུང་ཆེ་བཅས་ཡིན། གོང་གསལ་ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མར་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ནའང་། ཐག་

གཅོད་གནང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ནི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

 བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ནས་བཟུང་། ཁྲིམས་བཟོའ་ིབརྒྱུད་རིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཤིང༌། དེ་ཡང་

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་གྲོས་ཚོགས་རེ་ངེས་པར་འཚོགས་དགོས། གྲོས་ཚོགས་དེ་ཡང་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལེའུ་གཉིས་དང་

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཅན་ལྟར་འཚོགས་དགོས། གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་པའི་སྐབས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་

ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་མེད་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའམ་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ནས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་

དགོས། གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་ལས་རིམ་གལ་ཆེ་བ་ནི། དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་། དྲི་བ་དྲིས་ལན་ལས་འཕྲོས་པའི་གྲོས་སྡུར། 

ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ། གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བཤད། གྲོས་འཆར་འདོན་པ་དང་

གྲོས་ཆོད་བཞག་པ། ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་སོགས་ཡིན། 
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༡. རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པ་ག་དུས་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་སམ།

༢. རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པར་ལེའུ་དང་དོན་ཚན་ག་ཚོད་ཡོད།

༣. ཕྱི་ལོ་༡༩༦༣ ཟླ་༤ ཚེས་༤ ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཅི་ཞིག་གནང་ཡོད། 

༤. བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་ག་དུས་གནང་ངམ། 

༥. གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་མེད་སྐབས་དབང་ཚད་མཐོ་ཤོས་སུ་ལ་ཡོད། 

༦. ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གང་དག་ཡིན།  

༧. དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་ནང་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་རེ་ངེས་པར་དུ་འཚོགས་དགོས།

༨.  བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་སྒྲིག་གཞི་གང་འདྲ་

ཞིག་ཡོད། 

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

  བྱེད་སྒོ

༡།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དབར་འདྲ་བའི་

ཆ་གང་ཡོད་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༢།  གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་རམ། ཡང་ན་གྲོས་ཆོད་འཇོག་སྟངས་སྐོར་གཏམ་བརྗོད་ཐུང་ངུ་ཞིག་གོ་

སྒྲིག་བྱོས།
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བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་གནས་བབ།

 ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་ཤེས་ཡོན་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། བོད་མི་རྣམས་ཐོག་མར་བཙན་བྱོལ་

དུ་གྱར་སྐབས་བོད་རང་དབང་སླར་གསོས་མཚོན་པའི་ལས་དོན་སྣ་མང་ཡོད་ནའང༌། ྋསྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བྱེས་འབྱོར་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ཟླ་༣ ཚེས་༣ ཉིན་བོད་ཕྲུག་

ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་དང་པོ་དེ་མ་སུ་རིར་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལོར་ྋགོང་

ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ནེཧ་རུ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས། བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཟུར་

འཛུགས་དགོས་སྐོར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དོན་ལྟར་ཞལ་བཞེས་གནང་། སྐབས་དེར་ཤེས་ཡོན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཞབས་ཞུའི་

བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་(Ministry of Education & Youth Services) ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལྟར། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༡ ཟླ་༧ ཚེས་༣༡ 

ཉིན་ཚོགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་གྱིས། བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཞིག་དེབ་སྐྱེལ་གནང༌། དེ་ནས་

རིམ་བཞིན་སིམ་ལ་སློབ་གྲྭ་དང་། རྡོར་གླིང་སློབ་གྲྭ་སོགས་གསར་འཛུགས་བྱས། བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ནས་

སྔོན་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་རྩིས་བཞེས་གནང་བ་དང་། གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་ཡང་བཞེས། དེའི་སྐབས་

ཛ་དྲག་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་གནང་ཞིང༌། པར་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་ཡང་ཤེས་རིག་

པར་ཁང་གསར་འཛུགས་ཞུས། དེ་བཞིན་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་བཙུགས། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༧ 

ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་འཇུག་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས། 
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 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩བར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

ནང་གཞུང་སྒེར་སློབ་གྲྭ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ཡོད། 

དེ་ཡང་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་

ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད། རྡ་ས་བོད་

ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་གྲངས་

བཅོ་བརྒྱད། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་

གྲྭ་གཉིས། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་ཚོགས་

པའི་ཁྱབ་འོག་སློབ་གྲྭ་བཅུ་གསུམ། སམ་བྷོ་ཊ་བོད་

གཞུང་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ཁྱབ་འོག་

སློབ་གྲྭ་བཅུ་གཉིས། ས་གནས་བོད་མིའི་ཚོགས་

སྒེར་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་གསུམ་བཅས་ཡིན། སློབ་གྲྭ་དེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་དང་སྤྱི་ཁྱབ་

འགན་འཁུར་ཞུ་ཡུལ་ནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཡིན། 

 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་ནི།  གཞོན་སྐྱེས་སློབ་ལོ་སོན་པ་རྣམས་སློབ་སྦྱོང་བྱ་ཡུལ་གཏན་ཉིན་སློབ་

གྲྭ་ཁག་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུ།  སློབ་ལོ་ཡོལ་བའི་གཞོན་སྐྱེས་དར་མ་ཚོར་ཛ་དྲག་ཐོག་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་སྦྱོང་དང་

འཚོ་རྟེན་གྱི་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ།  སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་དང༌། ཨར་ལས་ལ་སོགས་པའི་འཆར་གཞི་བཀོད་

དེ་གཞུང་སྒེར་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།  སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་གཏོང་ཐབས་དང་དེའི་ཆེད་

དགེ་འོས་སོགས་འཛུགས་ཐབས།  སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་དེབ་གསར་རྩོམ་དང་པར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ།  ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བོད་

པའི་སློབ་ཕྲུག་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་མདོ་དོན་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ན་གཞོན་ཚོར་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་

དང༌། རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་གནང་

རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡོད། ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་སུ།  འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན། ཤེས་ཡོན་

སྡེ་ཚན།  རོགས་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  མདུན་

ལམ་སྡེ་ཚན་བཅས་བཞི་ཡོད་པ་དང༌།  དེ་

དག་ཀྱང་ཚན་པ་མང་པོར་དབྱེ་ནས་ལས་

འཁུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ལོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ལྟར་

ན། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡི་གེ་འབྲི་
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